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Projektdefiníció 

A projekt Mindszent Város turizmusának előremozdítására tesz kísérletet. A turisztika 

azon kevés iparágak közé tartozik Magyarországon, amelyre tökéletes adottságai vannak 

az országnak. Másrészről az is egy gazdasági tény, hogy a turizmus az az iparág, amely 

könnyedén tud tőkét és anyagi forrást bevonni nemzetközi piacról, így nyilvánvalóvá 

válik, hogy a fejlesztésébe érdemes munkát, időt, energiát és forrásokat fektetni. 

Hosszútávon plusz munkahelyek kialakítására képes a turizmus, valamint a külföldi 

pénzek hazai piacra történő bevonása, hazai, költségvetési kiigazításokra is fordítható.
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1. Előzetes összefoglaló 
 

A projekt elsősorban Mindszent turisztikájának előremozdítását, annak alaplépéseit 

célozza meg. Egy ilyen terv kivitelezéséhez rengeteg kisebb-nagyobb, gyakran bátor és 

merész lépésre kell elszánnia magát a városnak, intézményeinek és vállalkozóinak. 

Először Mindszent várossal ismerkedhetünk meg a projektben, majd a Keller Lajos Városi 

Könyvtár és Kulturális Központ működéséről is olvashatunk egy keveset.  

A továbbiakban azon elemeket fejtettem ki a turizmussal kapcsolatban, amelyekre nagy 

hangsúlyt kell fektetni a szolgáltatóiparban, turizmusban. Mindszent Turisztikai SWOT-

analíziséből kiderül az is, hogy melyek azok a területek, amelyekre különösen érdemes 

odafigyelnünk. A település 2009-ben már elfogadott egy turizmusfejlesztő koncepciót, 

azonban ez olykor elrugaszkodottnak tűnhet, és a kidolgozható lépésekre sem ad 

részletes leírást. 

A projekt követi a településmarketing fő elveit és felépítéseit, így mutatja be azokat a 

lépéseket, amelyek elengedhetetlenek a mindszenti turizmus beindításához. A turisztikai 

marketingcélok között szerepel a falusi turizmus beindítása. A falusi turizmust sokan 

emlegetik, azonban a fogalmával kevesen vannak tisztában. A falusi turizmus 

legfontosabb alaptétele, hogy a vendéglátás falusias környezetben történjen, a vendégek 

a falusias életvitelt és mesterségeket természetes környezetükben tapasztalhatják azt 

meg. A falusi turizmussal együtt jár a kulturális és gasztroturizmus. 

A célok között szerepel a kapcsolatfelvétel a Hét Vezér Turisztikai Egyesülettel, illetve 

olyan szervezettel, amely hasonló tevékenységet folytat, az egyesülethez való 

csatlakozás. Önkormányzati, intézményi és vállalkozói szinten is szükség van tagságra 

annak érdekében, hogy olyan településmarketing és turizmusmarketing működjön a 

településen, amely minden igényt kielégít. 

Ezen célok eléréshez azonban elengedhetetlenné válnak bizonyos megállapodások a helyi 

intézmények között. Ezekre a megegyezésekre elsősorban azon intézményeknél van 

szükség, melyek intenzíven részt vesznek a turizmusban jelenleg is, és így kívánnak 

tenni a jövőben is. 

A szolgáltatásoknál a megszokott 4P helyett ajánlottabb a 7P használata 

marketingtevékenységként. A 7P elemzése közben kisebb korrekciók, és javaslatok is 

leíródtak a finomítások érdekében. 
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A lehetséges szabadidős és rekreációs programok korábban már összegyűjtésre kerültek 

annak érdekében, hogy egy megszületendő turisztikai csomagba beintegrálhatók legyen 

ez a tevékenységek. A rekreációs programok megvalósításához a helyi vállalkozók 

bevonására is szükség van, egyrészt tárgyi tőkeként (eszközök biztosítása), másrészt 

foglalkozást tartó személyként is fontos szerepük lehet a programban. A rekreációs 

programokon kívül szó esik a szálláslehetőségekről Mindszenten. Felmerül a tiszai 

hajózás visszaállításának lehetősége is a településen, a dolgozat elemzi, hogy milyen 

feltételeknek szükségesek ennek megvalósításához. Egy lehetségesen kidolgozott 

programsorozat kommunikációs terve és értékesítési csatornái is monitorozás alá 

kerülnek. Külön kitérek a kommunikáció sokrétűségére, a B2C, a B2B kommunikációra, 

azok intenzitására. Megemlítem mely ATL és BTL tevékenységek végzése elengedhetetlen 

vagy javasolt. 

Végezetül egy cselekvési program kapott helyet a tervben, illetve egy lehetséges 

kivitelezési terv is elkészült a projektben. Az akcióterv szcenárió egy rövidtávú 

kivitelezést vázol fel, ezt követni azonban nem szükségszerű.  

2. Módszertan 
- Településmarketing modell 

- Vásárlói kapcsolatok menedzsment 

- Szolgáltatások produktivitásának menedzsmentje 

- SWOT analízis 

- Falusi turizmus 

- Kategória vonzerő modell 

- PLC-görbe 

- Szolgáltatói szezonalitás 

- Versenyképességi kollekció elemzés 

- Marketing mix 

- Üzletkommunikáció: B2C kommunikáció, B2B kommunikáció, ATL tevékenységek, 

BTL tevékenységek 
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3. A probléma kinyilatkoztatása 
A projekt arra a problémára keresi a választ, hogy hogyan lehetne Mindszenten a 

turizmust jövedelmező iparággá tenni. Az alábbi kérdésekre ad választ: 

- Milyen marketingtevékenységekre van szükség a szolgáltatói szektorban? 

- Kiket kell bevonni egy turisztikai terv megvalósításához? 

- A turizmus mely ágazatára a legmegfelelőbbek Mindszent adottságai? 

- Mi az a falusi turizmus? 

- Milyen intézményi és önkormányzati lépésekre van szükség a turizmus 

intézményesítéséhez? 

- Mit tud Mindszent ajánlani a vendégeinek? 

- Mik az üzletkommunikáció főbb területei, és ezeket hogyan alkalmazza a 

település? 

- Milyen értékesítési csatornákat használjunk egy turisztikai csomag eladásához? 

4. Bevezető 
Mindszent a Tisza bal partján, a Kurca torkolatánál, változatos felszínű és tagoltságú 

tájon, Szentes és Hódmezővásárhely között félúton fekszik.  

A régészeti leletek szerint már az ókorban lakott volt. A honfoglaló magyarság is 

megszállta Csongrád megye ezen részét. Erre leletek is utalnak, de Szer (Pusztaszer) 

közelsége (6 km) is bizonyossá teszi ezt. 

Írásos emlék Mindszent ikerközségét Apor néven, mely beépült Mindszentbe (és 

plébániát) 1332-ben említi először az egyházi tizeddel kapcsolatban. Tiszai átkelőhelyét 

1515-ben említik először oklevelek. 

A történelem folyamán többször elpusztult település mindig a visszatelepülőkkel élt 

tovább. 

Mindszent építészeti nevezetességei között feltétlen megemlítendő az 1798 és 1800 

között emelt Római Katolikus templom, az 1902-től 1905-ig épített Iskola Sort illetve az 

1928-ban építtetett Városházát. Ezen kívül Mindszent látnivalói közé tartozik, és a város 

hangulatát nagyban meghatározza a komp átkelő, valamint a tiszai szabad strand. 

A Mindszent Városi Önkormányzat által létrehozott intézmény a Keller Lajos Városi 

Könyvtár és Kulturális Központ a kisváros közművelődésének szervezett kereteit 

biztosítja. Az összevonás eredményeképpen egy komplex kulturális létesítmény jött létre, 
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melyben teljesen összeforrt már a művelődési házi, a könyvtári, az informatikai és a 

helytörténeti kapcsolódó feladatok sora.  

Az intézmény szeretné folytatni a kisközösségek létrejöttének generálását, és 

természetesen gondozását, hiszen a kisközösségeknek van leginkább létjogosultsága ma 

a közművelődésben. Kiemelt figyelmet fordítunk a klubok, szakkörök, öntevékeny körök 

szervezésére, működtetésére. Törekszik, civil szerveződések (egyesületek, körök) 

létrehozására, illetve a kölcsönös együttműködésre. A Civil Tanács aktivitása és partneri 

kapcsolatunk a Tanács tagjaival az egyik legfontosabb együttműködés a kulturális élet 

színesítésének tekintetében.  

-  az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a 

befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.  

-  a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének segítése.  

-  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,  

-  az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőtt- oktatási és egyéb 

továbbképzési lehetőségek,  

-  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása.  

-  a könyvtári szakfeladatok (feltárás, olvasói szolgáltatások és állománygyarapítás) 

ellátása  

-  a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, és fenntartásának 

segítése.  

-  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,  

-  egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.  

-  önkéntesekkel kapcsolatos tevékenység koordinálása (Önkéntes Pont) 

-  támogatási lehetőségek feltárása, pályázatok elkészítése, a pályázati programok 

lebonyolítása  

Az 1948-ban alapított könyvtár a Művelődési Ház épületében várja az olvasókat és 

érdeklődőket. Az állományában mintegy 50000db dokumentum található meg. 

Dokumentumaival, szolgáltatásaival, rendezvényeivel és a hálózati szolgáltatások 

közvetítésével elégíti ki a város lakosságának igényeit. A könyvtári állományban szak- és 

szépirodalmi könyvek, időszaki kiadványok és egyéb nem hagyományos dokumentumok 

mellett, igen jelentős helyismereti dokumentumtár található. Több ezer, Mindszentre 

vonatkozó monográfiát, tanulmányt, kéziratot, levéltári anyagot, szórólapot, plakátot, a 
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megyei napilap Mindszentre vonatkozó cikkeit, fotóanyagot, a városra vonatkozó 

szakdolgozatot találhatunk az állomány darabjai között. 

A Kulturális Központ épülete a könyvtár és a művelődési ház, az e:Magyarország pont  

mellett jelenleg is helyet ad két alapfokú művészetoktatási intézmény tánc, zene és 

színjátszó óráinak, a színházteremnek, egy állandó kiállításnak, az Önkéntes Pontnak, 

számos civil szervezet találkozóinak, valamint sportfoglalkozásoknak. (csatolmány 1) 

Az intézmény egységeként működik a Helytörténeti Gyűjtemény is Mindszenten. Itt 

Mindszent város életének múltját ismerhetjük meg a paleolitikumtól napjainkig. Fontos 

megemlíteni, hogy minden gyűjteményi tárgy adomány. Tehát a látogató itt 

megismerheti Mindszent múltját. 

A KLVKKP munkatársai jelenleg azok, akik az eddig felsorolt alaptevékenységeken túl a 

Mindszentre érkező vendégek szabadidejét is próbálják hasznos, kulturális, 

hagyományőrző, szórakoztató és kikapcsolódást nyújtó programokkal megtölteni. 

Hozzájuk fordulhat a településre érkező vendég útbaigazításért is akár nem hivatalos 

információs pontként. Bár speciális intézmény vagy szervezet ma nem foglalkozik a 

városban turizmussal, a KLVKKP programjaiba és tevékenységeibe beépítve igyekszik a 

város eme hiányosságát ellensúlyozni. Éppen ezért, a turizmus fejlesztésekor az 

intézmény munkatársainak tapasztalatára építkezni lehet. 

Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy a legtöbb külföldről származó 

idegenforgalmat, a testvér- és partnervárosi kapcsolataiknak köszönhetjük itt 

Mindszenten. Ezért fontos áttekinteni, hogy mely településekkel milyen kapcsolatban 

állunk, így nagyjából megbecsülhetővé válik az, hogy honnan, mikor és mennyi vendég 

várható, valamint az is, hogy miért látogatnak a településre, szabadidő-turizmus, 

hivatalos látogatás, vagy oktatás és kulturális-turizmus az, ami az érkező vendégek 

motivációja. 

Barátsági és együttműködési megállapodás áll fenn a romániai Buzias és a 

magyarországi Mindszent Város Önkormányzata között, mely 2002. szeptember 26. jött 

létre. A kapcsolat formális jellegű.  

Barátsági és együttműködési megállapodás áll fenn a jugoszláviai Zrenjanin Község 

Muzslya Helyi Közösség Tanácsa és a magyarországi Mindszent Város Önkormányzata 

között, mely létrejött 1996. december 13. A települések vezetősége, civil szervezetei és 

lakói között folyamatos, jól működő kapcsolat van. A két település szorgalmazza 

elsősorban a gazdaság, oktatás, kultúra, sport, turizmus, tájékoztatás, a politikai és 

társadalmi szervezetek, polgárok, azok egyesületei közötti együttműködést. A két 
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település hivatalos küldöttségei évente legalább egyszer találkoznak Muzslyán vagy 

Mindszenten.  

Testvértelepülési megállapodás jött létre Mindszent és Hartheim települések között 2005. 

október 23-án, a barátság és az egyetértés szellemében.  Azt a célt tűzték ki maguk elé, 

hogy kölcsönös kulturális, sport és szociális területen kapcsolatot létesítenek, hogy azt 

polgáraink minden korosztálya ápolhassa. Elsősorban az iskolák ápolják a kapcsolatot 

diák-csere program keretében. 

Barátsági és együttműködési megállapodás megújítása történt 2011. szeptember 10-én, 

melyet megelőzött már egy korábbi megállapodás. A megállapodás létrejött az erdélyi 

Csíkszentlélek közösség, Csíkmindszent falva és a magyarországi Mindszent Város 

Önkormányzata között. A felek kifejezik szándékukat, hogy fejlesztik és ápolják a 

kétoldalú kapcsolatot, a nemzetek közötti megértést és elfogadást, az egymás 

kultúrájának megismerését. Mindkét fél elősegíti a baráti kapcsolatok kialakítását. Az 

oktatás, közművelődés területén támogatják és kezdeményezik a településeiken működő 

oktatási, közművelődési intézmények kapcsolatfelvételét, a diákok cserelátogatását. 

Egymás ünnepi rendezvényein lehetőség szerint részt vesznek. Elsősorban 

magánszemélyek ápolják egymás közt a kapcsolatot, - egymáshoz utaznak a családok és 

baráti viszonyok alakultak, alakulnak ki. 

A Mindszenti Napokon1 a következő települések vesznek részt a testvértelepüléseken 

kívül: Bogádmindszent, Csehimindszent, Csonkamindszent, Mátramindszent, 

Mindszentkálla, Mindszentpuszta-Pér, Mindszentgodisa, Valaliky-Kassamindszent. 

Ezen települések közül a legszorosabb kapcsolat Mindszentkálla, Mindszentpuszta-Pér és 

Mátramindszent között áll fenn. 

5. Településmarketing 
A marketingstratégia a települési célok, elképzelések kidolgozása, a fejlődési pálya 

elemeinek meghatározása. (2-es csatolmány) A településmarketing arra tesz kísérletet, 

hogy olyan sajátos termék és szolgáltatás kombinációt állítson össze, amely ösztönzi a 

különféle szereplőket a kijelölt fejlesztési irányba haladásra, és arra sarkallja őket, hogy  

kapcsolják össze erőforrásaikat, a célok megvalósítását saját eszközeikkel szolgálják. 

Idegenforgalmi koncepció, hosszú távú tervek stb. megalkotása is a településmarketing 

feladata. A településpolitikai elképzelések folyamatos, gyakorlati megvalósítására, a 

település állóeszköz-állományának bővítésére, korszerűsítésére a települési értékek 

megőrzésére és helyreállítására irányuló tudatos és spontán önérdekű tevékenységek 

                                                           
1
 Kárpát-medencei Mindszent elő- vagy utónevű települések közös rendezvénye 
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összessége. Alanya az önkormányzat, az állam, bármely beruházó és vállalkozó illetve a 

lakosság.  

6. Helyzetelemzés 

6.1. A turizmus általános adatai Magyarországon 
A turizmus a magyar gazdaság egyik sikerágazata. Jól mutatja ezt, hogy Magyarországon 

1990 és 1999 között a turizmusból származó devizabevételek- rendkívül alacsony 

importtartalom mellett- megnégyszereződtek. A turizmus teljes devizabevétele 1999-ben 

3,4 milliárd dollár volt, ami a külkereskedelmi mérleg hiányának a háromnegyedét 

fedezte, és így jelentősen hozzájárult a folyó fizetési mérleg hiányának csökkentéséhez. 

Szakértői becslések szerint Magyarországon a bruttó nemzeti terméknek már több mint 

egy tizede a turizmusból származik és az ágazat közel 250 ezer fő számára nyújt 

munkát, megélhetést. A turizmus jelentőségét - és egyben sajátosságát - az adja, hogy 

egyidejűleg alkalmas a gazdasági növekedés élénkítésére és a gazdasági egyensúly 

javítására. A turizmus az egyik legjelentősebb húzóhatással rendelkező ágazat, amely 

elősegítheti az elmaradottabb térségek gazdasági felzárkózását, a természeti és a 

kulturális értékek megőrzését és hasznosítását, a lakosság életkörülményeinek javítását. 

Magyarország adottságai rendkívül kedvezőek a turizmus fejlesztéséhez. 

A turizmus Magyarországon a 2000-es évektől is folyamatos, bár kisebb mértékű 

növekedést mutatnak, még a válság ellenére is. 

Hazánk a világ egyik legnagyobb turisztikai piacának - a turistaérkezésének 60 

százalékát és az abból eredő bevételek 51 százalékát koncentráló - Európának a központi 

helyén fekszik. Noha Magyarországon nem található világviszonylatban is kiemelkedő 

vonzerő, ám több olyan regionális jelentőségű turisztikai sajátossággal rendelkezünk, 

amelyek a kereslet legújabb irányzatainak megfelelnek. Így Magyarországnak jó 

adottságai vannak a gyógy- és termálvizekhez, a kulturális teljesítményekhez és 

rendezvényekhez, a tradíciókhoz, a természeti értékekhez, a nemzeti parkokhoz, a 

népszerű sportokhoz, mint a lovagláshoz, vagy a vadászathoz, valamint az üzleti élethez 

kapcsolódó turizmus fejlesztésére. A magyar turizmus - a kedvező adottságok, valamint 

az utóbbi években tapasztalható dinamikus növekedés ellenére - ma még nem képes 

megfelelő mértékben kiaknázni a kiugróan magas turistaforgalomban rejlő gazdasági 

lehetőségeket. Amíg Magyarországot évente mintegy 30 millióan keresik fel, és ezzel 

hazánk a Föld legkedveltebb célállomásai között a 14. helyen áll, addig a turisztikai 

bevételek nagysága szerint még csak a világturizmusának középmezőnyében, a 38. 

helyet foglalja el. Magyarország a világturizmusból a látogatók száma alapján 3-4 %-kal, 

a nemzetközi turisztikai bevételekből viszont csak 1,1 %-kal részesedik. Jellemző adat, 
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hogy hazánkban az ezer lakosra vetített külföldi látogatók száma és tartózkodási ideje 

háromszorosa az Európai Unió átlagának. Ugyancsak jellemző adat, hogy amíg a 

szomszédos Ausztriában, ahová közel azonos számú látogató érkezik, mint hozzánk, egy 

látogatóra 635 dollár, addig nálunk csak 118 dollár bevétel jut. Mindez arra utal, hogy 

Magyarország- a kedvező turisztikai adottságok ellenére- még nem kellően versenyképes 

az Európai Unióval szemben. 

A magyarországi turizmus nemzetközi viszonylatban alacsony jövedelemtermelő 

képességének egyik legfontosabb oka az infrastrukturális háttér hiányosságaiban 

keresendő. Nemcsak az alapinfrastruktúra, ezen belül a közlekedés és a 

környezetvédelem hiányosságai szabnak gátat a turizmus fejlesztésének, hanem a 

turisztikai infrastruktúra színvonala és mennyisége sem kielégítő. Mindenekelőtt a magas 

bevételt biztosító, magas minőségi színvonalú szálláshelyek alacsony száma akadályozza 

a bevételek növelését. A nemzetközi viszonylatban alacsony jövedelemtermelő képesség 

másik oka a turisztikai termékek gazdaságossági szempontból kedvezőtlen összetétele, 

valamint a turisztikai vonzerőt képviselő adottságaink gyenge kihasználtsága. Főleg a 

fajlagos bevételt hozó programkínálat szűkössége akadályozza a bevételek növelését. 

További probléma, hogy a hazai kínálatból javarészt még ma is hiányoznak azok a 

komplex turisztikai termékek, amelyek egyszerre több, versenyképes elemet is 

tartalmaznak, ennek megfelelően igényes és fizetőképes vendégkört vonzanak. 

Hasonlóképpen részben a kínálat szerkezetére vezethető vissza az a tény, hogy a 

magyarországi turizmus a kínálat területileg és szezonálisan is erősen koncentrált. A 

kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött külföldi vendégéjszakák 61%-a Budapestre és a 

Balaton térségére koncentrálódik, időben pedig 37 %-a júliusra és augusztusra esik. 

Természetesen ez a koncentráció részben az éghajlati adottságok következménye, ám 

kétségtelen tény az is, hogy a turizmus fejlesztési politikája sem mindig preferálta a 

szezon megnyújtását, valamint olyan turisztikai termékek fejlesztését, amelyek a 

turizmus szempontjából eddig még feltáratlan térségek bevonását szolgálják. Noha 

szakértői számítások szerint az országban mintegy hatezer turisztikai vonzerő található, 

jelenleg ezeknek csupán egyharmada szerepel valamilyen szervezett turisztikai 

kínálatban. Közismert, hogy a turizmus fenntartható fejlődésének az alapja az erős 

belföldi turizmus. Ugyanakkor Magyarország - részben az alacsony életszínvonal, a 

többszörös jövedelmi különbségek, részben, pedig az idegenforgalom hagyományos 

devizatermelő szerepe miatt- döntően a jóval magasabb átlagköltésű külföldi vendégekre 

specializálódik. A világtrend és a hazai forgalom eltérését jelzi, hogy amíg 

világviszonylatban a turistaforgalom 70%-át a belföldi forgalom adja, addig 

Magyarországon 1999-ben a belföldi vendégek aránya a kereskedelmi szálláshelyeken 

csak 49 %, a vendégéjszakák számát tekintve pedig 42 % volt. A külföldi 
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vendégforgalom aránytalan túlsúlya csapdahelyzetet rejt magában. Külföldi, és ráadásul 

fizetőképes turistákat ugyanis csak olyan ország képes tartósan és tömegméretekben 

magához vonzani, ahol a belföldi turizmus is fejlett, ahol tehát létezik olyan középosztály, 

amely még a holtszezon idején is belső keresletet támaszt. Ezzel szemben az olyan 

turisztikai gyakorlat, amely szinte kizárólag a külföldi vendégekre épít, sem a nyereség, 

sem az intézményrendszer kihasználtsága szempontjából nem lehet tartósan sikeres.2 

6.2. A szolgáltatói szektor természete 

6.2.1. Megfoghatatlanság 
A tiszta szolgáltatás vagy szerviz vásárlás előtt nem látható, ízlelhető, megfogható vagy 

szagolható – lényegében ez jelenti a megfoghatatlanságot. 

A szolgáltatónak elsődleges kihívása az, hogy kézzelfogható értékeket használjon fel a 

szolgáltatás minőségének emelésére. Pl.: üdültető cégek vagy nyaraltatást megvalósító 

szervezetek képeket mutatnak be a célállomásokról, ajánlóleveleket jelentetnek meg 

elégedett turistákról képekkel, és részletes leírást adnak kikapcsolódási és szórakozási 

lehetőségekről. Minden szolgáltatásnak rendelkeznie kell egy ellenőrzőlistával olyan 

elemekről, amelyeket a szolgáltatónak szükségszerűen kell nyújtania a szolgáltatás 

teljességének érdekében, illetve azokról, amelyek segítségével a szolgáltatás színesíthető 

vagy a vevő közreműködésével vagy olyan elemekkel melyek nem kötelezően tartoznak 

a szolgáltatáshoz, hanem választhatóan. 

Összességében elsődleges feladata egy szolgáltatónak az, hogy bizonyítékokat mutasson 

fel a szolgáltatás minőségéről. 

6.2.2. Elválaszthatatlanság 
Fizikai termékekkel ellentétben a szolgáltatásoknak van úgynevezett 

elválaszthatatlanságuk – ami lényegében azt jelenti hogy a szolgáltatások előállítása és 

fogyasztása egyidejűleg történik. Pl.: egy hajvágás, orvosi operáció, pszichoanalízis, egy 

nyaralás vagy egy rock-koncert „termelésekor” már meg is kezdődik annak 

„fogyasztása”. Attól függően, miként lép kapcsolatba a szolgáltató a vásárlóval, a 

business nagyban befolyásolható, és a szolgáltató vásárlóval való interakciója nagyban 

befolyásolja hogy a „vásárlás” egyszeri esetleg többszöri; mindezen felül nagyban kihat a 

szolgáltatási feladatok technikai hatékonyságára. Pl.: a szolgáltatás élményét nagyban 

befolyásolja az, hogy a szolgáltató mennyire barátságos. A szolgáltatásnak nem csupán 

jó időben és jó helyen kell megtörténnie, de a megfelelő módon kell, hogy megtörténjen. 

Gyakori az, hogy a vásárlók a céget azokban a munkatársakban látják, akik közvetlen 

kapcsolatban állnak velük. Következésképpen magas szolgáltatási színvonal elérésének 

                                                           
2
 Forrás: http://arpi.theater.hu/erika/anyag/turizmus.html [2012.09.03. 10:07] 
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érdekében rendkívül fontos a frontvonalban levő munkatársak szelekciója, tréningje és 

megfelelő jutalmazása. 

A szolgáltatás élvezete és élménye nem csupán a szolgáltatón múlik, de a többi vásárlón 

is. Ezért a szolgáltatóknak fontos hogy minél hatékonyabban meghatározzák a 

„kellemetlenségeket” (pl.: zaj, füst, sorban állás), és elégséges lépéseket tegyenek a 

vásárlók közötti konfliktusok elkerülésére. 

A szolgáltatónak azzal is tisztában kell lennie, hogy a vásárlók gyakran laikus módjára 

ítélik meg a szolgáltatást (pl.: ágyméret, vagy az étel íze szerint), és hogy a vásárlók 

gyakran nagyban befolyásolják az üzletet – pozitív vagy negatív irányba – azzal hogy 

elmesélik élményeiket potenciális vásárlóknak. 

6.2.3. Változékonyság 
A szolgáltatás minőségének potenciális változékonysága hangsúlyozza a dolgozók és 

munkatársak szigorú szelekcióját, tréningjét és jutalmazását a szolgáltatói szervezetben. 

Egy olyan értékelő rendszert kell felállítani, ami biztosítja a vendégeknek és a 

vásárlóknak azt a lehetőséget, hogy értékelhessék tapasztalataikat és élményeiket a 

személyzettel kapcsolatosan. 

A szabványosítást megbízható felszerelések, mint sem megbízható emberek biztosítják 

pl.: italok és snackek automatákon keresztül valamint készpénz bank-automatákon 

keresztül. 

6.2.4. Eltarthatatlanság 
A negyedik és egyben utolsó jellemzője a tercier-szektornak az eltarthatatlanság, mely 

azt jelenti, hogy amikor a szolgáltatást előállítják, azt csak abban a pillanatban tudja a 

vásárló fogyasztani, tárolni azt nem lehetséges. Pl.: egy üres vendégszoba bevételkiesést 

jelent, amit nem lehet azzal visszahozni, hogy holnap már nem áll üresen a szoba. 

Ellenben ha egy fizikai termék nem kel el ma, akkor azt raktározni lehet későbbi 

értékesítésre, ezért rendkívül fontos, hogy a piaci utánpótlás minél jobban megegyezzen 

a piaci igényekkel. 

Pl.: ha egy vendéglátóegységnél látható a piaci fluktuáció a hétvége és a hétköznapok 

között, akkor a piaci igényeket stimulálni kell azon időszakra mikor a fluktuáció 

mélypontját éli. Efféle stimulációk lehetnek időszakos árengedmények, vagy ha a szóban 

forgó vendéglátóegység egy hotel vagy vendégház, akkor extra programokat lehet 

csatolni a szobák használatához pl.: horgászat, lovaglás vagy valamilyen más sport 

esetleg kulturális tevékenység. 

A szolgáltatóknak az étkeztetés problémáit is meg kell oldani csúcsidőszakokban, mikor 

az élelmiszer-utánpótlás elégtelenségének veszélye megugrik a magas fogyasztás miatt. 
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Hasonló esetekben egy fizikai terméket értékesítő szervezet megint csak igénybe veheti 

a raktározást, azonban a tercier-szektorban ez nem lehetséges, következésképpen 

alternatív módszerek kidolgozása elengedhetetlen. 

Pl.: Az utánpótlás rugalmasságának emeléséhez az egyik legjobb módszer a 

részmunkaidős munkatársak alkalmazása, akik csúcsidőszakban segítenek az üzlet 

gördülékenységének megtartásában. A munkatársaknak többszörös készségfejlesztésű 

tréningje is sokat segíthet, hiszen ebben az esetben egy munkatárs több feladat 

ellátására is képes. 

A szolgáltatás előállításába a vásárlók bevonása is segíthet a költségek leszorításában 

illetve a vásárlók közötti negatív interakciók csökkentésére. Pl.: étkeztetésénél egy 

önkiszolgáló svédasztalos étkeztetés megoldja a pincér költségét, illetve az ételkiadó 

ablak előtt sorban-állás kérdését is. A piaci igények további stimulációjának érdekében 

különböző árstratégiákat lehet használni, árengedmények utószezonban, ezáltal a 

vendégek a szezon csúcsideje után is érdeklődést mutathatnak szolgáltatásaink iránt, így 

a szezon elnyújtását is elérhetjük. 

Valamint olyan rendezvények létrehozásával is tovább lehet stimulálni a piacot, ami nem 

az átlagos piaci fluktuációt hivatott kiegyenlíteni, hanem egyediségével utószezonban 

hivatott megfogni a vendégek figyelmét. 

Végül, de nem utolsó sorban egy foglalórendszer (szállásokhoz, programokhoz és 

éttermekhez) kidolgozása is nagyban hozzájárul a vendégek kényelméhez. 

6.3. Tercier-szektor menedzsment/vásárlói kapcsolatok menedzsment 
6 különböző előnyre tehet szert a szolgáltatói szervezet erős és fenntartható vásárlói 

kapcsolatok alapján, ebből én négyet emelnék ki, mivel a továbbiakban ez az a négy 

előny, amivel a város tovább dolgozhat. 

6.3.1. Megnövekedett vásárlás 
Egy tanulmány3 rámutatott arra, hogy a vásárlók szívesebben, és egyre többször, 

hosszabb időre visszatérő vendégek egy partnerségi vevő-szolgáltató kapcsolatban. Ez a 

megfigyelés egyébként az észszerűség és a logika elvén is alapul, hiszen ha a bizalom a 

vásárlóban kialakul a szolgáltató iránt, egyre kisebb annak az esélye, hogy a biztos, 

megbízható szolgáltatást feladná egy bizonytalanért. 

6.3.2. Alacsonyabb árak 
Amennyiben az üzlet céljai között elsősorban a meglévő vásárlókkal való kapcsolat 

megerősítése van, akkor a kezdőárakat magasabbra kell szabni, mint a 

                                                           
3
 Reicheld, F. F. és W. E. Sasser Jr (1990) Zero Defections: Quality Comes to services, Harvar Business Review, 

Sept. – Oct., 105-111 
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törzsvendégeknek szabott árakat, hiszen a magasabb kezdő árba már bele van kalkulálva 

a reklám és promóciós költség, ami egy visszatérő vásárló esetében sokkal alacsonyabb. 

6.3.3. Fenntartható versenyképességi előny 
Az üzlet nem kézzelfogható értékeinek lemásolása nagy nehézség elé állíthatja a 

versenytársakat. Pl.: egy vevő-vásárló kapcsolat az idő előrehaladtával egyre 

bizalmasabbá és erősebbé válik, ami majdnem tökéletesen lemásolhatatlanná válik a 

versenytársaknak. Ily módon ez azt is jelentheti, hogy az extra érték, ami a vásárlót a jó 

kapcsolat kialakításához vezette, egyszerre egy fenntartható versenyképességi előnnyé is 

válik. 

6.3.4. Munkatársi elégedettség  
Elégedett, lojális vásárlók előnyre tesznek szert azáltal, hogy a szolgáltató 

munkatársaival kölcsönösen előnyös kapcsolatokat építenek ki, és kevesebb feszültség, 

vita alakul ki a két fél között. Ez a folyamat megemeli a munkatársak elégedettségi 

szintjét valamint csökkenti az adott tevékenységre fordítandó munkaidőt. A dolgozók 

több időt tudnak fordítani a törzsvendégekre, ahelyett, hogy folyamatosan új vásárlók 

után kutatnának. Ez egy körforgáshoz vezet, amely elégedett vásárlókkal kezdődik, ami 

a munkatársak elégedettségét is növeli, ami aztán még elégedettebb vásárlókhoz vezet. 

6.4. Szolgáltatás minőségének menedzsmentje 
Természetesen egyértelmű az, hogy a szolgáltatás színvonalának emelésével a vásárlói 

elégedettség egyenes arányosságban van, ami magasabb értékesítési számadatokhoz, ily 

módon pedig nagyobb profithoz vezet. 4 olyan akadály van, amelyet feltétlen át kell 

hidalni ahhoz, hogy a szolgáltatás minősége tökéletesen megfeleljen a vásárló 

elvárásainak. 

6.4.1. Félreértések 
A félreértések leginkább a menedzsment figyelmetlenségéből adódnak. Gyakran történik 

meg az, hogy a menedzsment olyan „problémákat” akar megoldani, melyek a vásárló 

szerint nem problémák. 

Pl.: Egy szálloda menedzsmentje sűríteni szeretné a szervezett programokat, holott a 

vásárló kifejezetten élvezi bizonyos méretű szabadságát, és nem szeretne több 

programon részt venni. 

6.4.2. Elégtelen források 
A menedzsment gyakran megérti a vásárlók elvárásait, de nem mutatnak hajlandóságot 

gondoskodni azon forrásokról, melyek szükségesek ahhoz, hogy a szerviz minősége 

megegyezzen a vásárló elvárásával. Elégtelen források több okból is adódhatnak: 

költséglefaragás, túl nagy hangsúly van a produktivitáson vagy egyszerűen 

kellemetlenségekhez vezethet ezen források biztosítása. 
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6.4.3. Nem megfelelő szállítás / utánpótlás / kivitelezés 
A menedzsment gyakran megérti a vásárló szükségleteit és sokszor még a megfelelő 

forrásokat is biztosítja ezen szükségletek fedezésére, de elbukik a személyzet megfelelő 

szelekciójában, tréningjében és jutalmazásában. Ez gyakran szegényes és következetlen 

szolgáltatáshoz vezet. Ez a féle következetlenség több féleképpen is kiderülhet pl.: 

szegényes kommunikációs készség, a munkakörnek nem megfelelő ruházat vagy a 

munkatárs nem mutat hajlandóságot a vendég problémáinak megoldására. 

6.4.4. Túlzó ígéretek 
Még ha a vásárló szükségeit meg is értik, az források megvannak és a kivitelezés is jó, 

problémák előfordulhatnak túlzott ígérettételek keretében. Reklámok és értékesítési 

üzenetek, melyek a vásárlók elvárásait olyan magasra emelik, hogy azok már 

teljesíthetetlenné válnak; a vásárló csalódott lesz, még akkor is ha jó minőségű 

szolgáltatásban részesül. 

Pl.: ha egy szálloda úgy reklámozza magát, hogy csupán néhány percre van a 

központtól, de a séta mégis 10 percig tart, akkor a vásárló csalódottságot érezhet. 

6.5. Megfelelés a vásárlói elvárásoknak 
A kulcs ahhoz, hogy a szolgáltatás magas szintű legyen, az, hogy a vásárló elvárásainak 

is megfeleljen. A vásárló nem csupán a végkifejletet értékeli, hanem azt is, miként élte 

meg az egész folyamatot. 

10 olyan kritérium van, ami hasznosnak bizonyul mikor egy szolgáltatás élményét és 

végkifejletét kell értékelni. 

a. hozzáférhetőség: A szolgáltatás jó helyen és jó időben történik? 

b. megbízhatóság: Megbízható-e és következetes-e a szolgáltatás? 

c. hitelesség: A vásárló megbízhat a szolgáltatást nyújtó cégben és személyzetében? 

d. biztonság: Használható-e a szolgáltatás kockázatok nélkül? 

e. a vásárló megértése: Észrevehető a szolgáltatásban, hogy a szolgáltató 

megértette a vásárló igényeit? 

f. fogékonyság: Milyen gyors a személyzet reaktivitása? 

g. udvariasság: Mennyire barátságos és udvarias a személyzet? 

h. kompetenciák: Megvannak-e a megfelelő képességei a személyzetnek? 

i. kommunikáció: Érthetően és egyértelműen van-e leírva a szolgáltatás? 
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j. kézzelfoghatóság: Mennyire vannak jól szervezve a kézzelfogható bizonyítékai a 

szolgáltatásnak? (pl.: személyzet megjelenése, dekoráció, elrendezés, tervek) 

6.6. A szolgáltatások produktivitásának menedzsmentje 
A produktivitás egy mérőeszköz, ami a szolgáltatás ráfordítását és teljesítményét 

hasonlítja össze. Értelemszerűen, ha egy tagja a személyzetnek több vevőt tud 

ugyanannyi idő alatt kiszolgálni, akkor a produktivitás (hatékonyság) növekszik, hiszen a 

ráfordítás ugyanannyi (1 ember) de a teljesítmény nagyobb (több vásárló lesz 

kiszolgálva). Természetes jelenség az is hogy a szolgáltatás produktivitásának 

növelésének a szolgáltatás minősége láthatja a kárát. 

Az emberi erőforrások, technológiai és gépesített kibővítése úgy növeli a produktivitást, 

hogy a szolgáltatás minősége megmarad, vagy akár emelkedik is. Pl.: A turizmusban 

könnyen ki lehet szolgálni a vendégeket automaták segítségével, ami a produktivitást 

nagyban javítja. 

A vendéget is be lehet vonni a produktivitás növelésébe, hiszen a szolgáltatási szektor 

egyik jellemzője az „elválaszthatatlanság”, ami lehetőséget ad a vásárló bevonására. Pl.: 

önkiszolgáló reggelik növelik az egy munkatársra eső hatékonyságot, ugyanakkor 

csökkentik a várakozási időt, ami a vendég számára fontos lehet, és esetleg a rövidebb 

várakozási idő növelheti a szolgáltatás minőségét a vásárló szemében. 

6.7. Szolgáltatáspozícionálás 
A pozícionálás egy olyan folyamat, amely megteremti és megtartja a szolgáltatás 

megkülönböztető jegyeit a többi szolgáltatástól a piacon. Sikeres szolgáltatásnyújtás 

érdekében olyan koncepció kidolgozása ajánlott, amelynek értékei erősen 

alátámasztottak és indokoltak, valamint a vásárlók felé irányított, célzott kommunikáció 

is jelentős. 

A pozícionálás kettő nagyon fontos kérdést dob fel: 

a. Kik a versenytársaink a piacon? 

b. Hogyan fogunk versenyképesek maradni? (Hogyan versenyzünk?) 

Megkülönböztető versenyképességi előnyökre a célközönség szükségleteinek 

megértésével lehet leginkább szert tenni. 
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7. Cél- és stratégia-meghatározás 

7.1. SWOT analízis Mindszent turisztikai állapotáról 
Egy SWOT analízis elkészítésével megvilágíthatjuk egy város erősségét (S-strength), 

gyengeségeit (W-weakness), a városban rejlő lehetőségeket (O-oportunity) és a városra 

veszélyt jelentő forrásokat (T-threat). 

Erősségek (S) 

- A város számottevő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik 

- Mindszent a megye közepén fekszik 

- A Tisza, a Kurca természeti területei kellemes kirándulóhelyek 

- Új fejlesztés: Kurca parti tanösvény 

- Több kedvelt horgásztó található a településen 

- A termálvíz kihasználható turisztikai vonzerőt jelent 

- Működő strand és kemping a Tisza partján 

- Kulturális és sport rendezvények 

- Építészeti értékek, helytörténeti gyűjtemény 

- Magángyűjtemények 

- Tanyai gazdaságok, falusi turizmus lehetősége 

- A kulturális élet sokszínűsége 

- Nemzeti történelmi emlékhely (Ópusztaszer) közelsége, vonzereje 

- Az Euro Velo4 11 és az országos kéktúra5 útvonal találkozási pontja  

Gyengeségek (W) 

- A turisztikai tevékenység összehangolatlan, a létesítményi feltételek nem 

alakultak ki 

- A turisztikai szálláshelyek nem megfelelő mennyisége (1000 lakosra jutó 

szálláshelyek a regionális szint 50%-án állnak) 

- A turisztikai marketing tevékenység hiánya 

- A turisztikai háttér-infrastruktúra hiányosságai 

- A turizmusban érdekelt tőkeerős vállalkozások hiánya 

- Helyi értékek, attrakciók, turisztikai látványosságok nincsenek felmérve, írásos 

anyagban nem készült róla 

- Ökoturizmus fejlesztésének hiánya 

 

                                                           
4
 kerékpár útvonal 5 gyalogtúra útvonal 

5
 gyalogos túraútvonal 
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Lehetőségek (O) 

- Falusias turizmus 

- Készülő turisztikai koncepció és marketing terv elemei (a turizmus fellendülése 

nagyban hozzájárulnak Mindszent város hírnevének öregbítéséhez, és ily módon a 

turistahajókat üzemeltető társaságok is érdemesnek tartanák városunkat 

megállóhelyként, turisztikai szervezetek célpontként tüntetnék fel mindszentet, 

kerékpárosok, gyaloglók túraútvonalukon útba ejtenék a települést 

stb.)megvalósítása. 

Fenyegetettségek (T) 

- Közeli nagyvárosok (a nagyvárosok egyértelműen színesebb programmal tudnak 

előállni a turistáknak, hiszen nagyobb kapacitással rendelkeznek) 

- Csökkenő lakosság (alapjaiban fenyegeti a város létét) 

- Csekély gazdasági fellendülés, előremozdulás (nehéz finanszírozni a turizmust pl.: 

hajózási infrastruktúra kialakítását, kerékpáros infrastruktúra-fejlesztés, 

szóróanyagok nyomtatása) 

7.2. Mindszent város településfejlesztési koncepciója – elfogadva 2009-
ben6 

7.2.1. Komplex turisztikai termékfejlesztés, rekreációs és turisztikai vonzerő 
fejlesztése 

Általános célok 

- Rekreációs és turisztikai vonzerő fejlesztése 

- Komplex turisztikai programkínálat létrehozása 

- A turisztikai háttérszolgáltatások fejlesztése 

- Együttműködések kialakítása 

- A turisztikai ágazatban a munkalehetőségek bővítése 

- Szomszédos településekkel közös turizmusfejlesztési koncepció készítése, a 

szükséges együttműködés kiépítése 

- Turisztikai vonzerőleltár készítése 

 

Szükségesség indoklása 

Mindszenten az idegenforgalom alapját jelenleg a Tisza, a Kurca, a horgásztavak, a helyi 

hagyományok és hagyományőrzők, az alföldi táj, a természeti értékek és nem utolsó 

                                                           
6
 Mindszent Város Településfejlesztési Koncepciója 15 – 16 oldal (2009) 
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sorban a nyári, szabadtéri rendezvények jelentik. A település eddig turisztikai 

szempontból kihasználatlan adottsága a rendelkezésre álló termálkincs. További 

fejlesztési lehetőségeket tartogat a vízi, a kerékpáros, a lovas, a szabadidő és kulturális 

turizmus. A vidékfejlesztés szempontjából a legfontosabb a fenti értékek hasznosítása, az 

ökoturizmust, a kirándulóturizmust is kiszolgálni tudó öko-gazdálkodás, annak 

bemutatása, turizmusba való bekapcsolása. 

Az idegenforgalom távlati célja a turisztikai lehetőségek, értékek sokoldalúbb használata, 

fejlesztése a helyi erőforrások segítségével, de a fenntartható fejlődés és a természeti 

környezet megőrzésével. Törekedni kell a település karakteres megjelenítésére, egy 

korszerű, jellegzetes település-imázs kialakítására. A településen ki kell alakítani a 

megvalósításra kész idegenforgalmi politikát, a turizmus marketing koncepciót, és az 

idegenforgalomhoz kapcsolódó szervező, tervező tevékenységet. 

A településen az átlagos tartózkodási időt a komplex turisztikai termékek biztosításával 

lehet növelni. A turizmus fejlesztéséhez szükséges a háttérszolgáltatások kiépítése, 

melyek nélkül jövedelmező idegenforgalmi ágazat nem képzelhető el. 

Fel kell készülni arra, hogy az Alföld nemcsak a belföldi, de a külföldi turisták 

érdeklődésére is számot tart. A nemzeti történelmi emlékhelyre (Ópusztaszer) érkező 

jelentős számú látogató Mindszentre vonzásához szükséges a magas szintű 

vendégfogadás, attrakció kiépítése és propagálása.  

Feladatok, támogatható tevékenységek 

- Turisztikai vonzerők célcsoport-orientált fejlesztése (kisméretű infrastrukturális 

beruházások) 

o A horgászturisztikai feltételek fejlesztése (horgászverseny pálya, a 

horgásztavak fogadóképességének növelése) 

o A turisztikai hajóforgalom beindítása és fellendítése (sétahajózás) 

o Kerékpáros turizmus fejlesztése, kerékpárutak bővítése, hálózatának 

kialakítása (pl.: Mindszent – Szegvár útvonal, településen belüli útvonalak) 

o Lovas turizmus fejlesztése – több napos versenyek esetén lovak 

elhelyezhetőségének biztosítása 

o A vízi turizmus kedvezőbb feltételeinek megteremtése, a Tisza 

árterületén a strand és a kemping területek fejlesztése, műtárgyak 

újjáépítése 

o A termálvíz hasznosítási programjának kidolgozása, a termálturizmus 

beindításának szorgalmazása 

o Szabadidő turizmus fejlesztése 

o Tanyasi turizmus fejlesztése, gazdálkodói bemutatóhelyek kialakítása a 
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falusi turizmushoz kapcsolódóan 

o Természeti és madár megfigyelő útvonalak és helyek, tanösvények 

kialakítása 

o Kulturális turizmus 

o Örökségturisztikai helyszínek felújítása, a kulturális programok, a népi 

hagyományok, a kézművesség bemutatásának kapcsolása más kínálati 

elemekkel, beépítése a terület turisztikai termékeibe 

o  Ifjúsági üdültetés fejlesztése, tematikus táborok szervezése 

- Turisztikai és helyi termékeket előállító vállalkozások együttműködésének 

kialakítása, együttműködések a termelők és a turisztikai vállalkozások között 

- Turisztikai marketingstratégia és arculat kialakítása 

- A kistérségi menedzsmenttel együttműködő formalizált turisztikai 

térségmenedzsment felállítása 

- Turisztikai kapacitásnövelés, szálláshelybővítés és –fejlesztés, turisztikai 

háttérszolgáltatások fejlesztése 

- Turisztikai kiadvány készítése 

- A turisztikai vonzerők környezetének fejlesztése, közterületeken több pihenőhely 

kialakítása 

- Egy civil turizmusfejlesztő egyesület létrehozásának kezdeményezése; 

feladatuk: a városban található szálláshelyek, vendégházak, vendéglátó-helyek 

koordinálása, népszerűsítése illetve a programok, programcsomagok 

összeállítása, fejlesztése 

- Vendéglátó egységek számának, kapacitásának bővítése 

Az idegenforgalom fejlesztésének településrendezési vonzatai 

- Az idegenforgalom fejlesztési lehetőségeit különleges területek kijelölésével kell 

biztosítani. 

- Meg kell határozni azokat a területeket, ahol az idegenforgalom fejlesztése a 

természeti, a táji és az ökológiai értékek kártétele nélkül valósulhat meg. 

- Natura 2000 hálózatot alkotó területeken, természeti területeken turisztikai 

célú terület csak a természeti értékeket figyelembe véve fejleszthető. 

- A  kerékpárutakat  a  rendezési  terven  fel  kell  tüntetni.  Törekedni  kell  

hálózatot  alkotó kerékpárutak kialakításra, amely felfűzi az idegenforgalmi 

szempontból értékes területeket. 

- Szükség  van  a  hullámtérben  működő  üdülőkkel beépített terület 

rendezésére, esetleges  kiterjesztésére  az árvízvédelmi és az ökológiai 

követelmények figyelembe vételével. 

- A hajóállomás, a strand és a kemping területét a rendezési tervben biztosítani 
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kell. 

- Pártolni kell a külterületi tanyák turizmusba való bevonását. A szabályozással 

nagyobb teret kell biztosítani a külterületen az idegenforgalmi lehetőségek 

megtelepedésének. 

7.3. Hét Vezér Turisztikai Egyesület  
A Hét Vezér Turisztikai Egyesület egy olyan turisztikai szerveződés, melynek célja hogy a 

jövőben majd TDM (turisztikai desztináció menedzsment) szervezetté alakuljanak a 

jövőben. A Hét Vezér T.E. fő célja, hogy városi, térségi, majd végül regionális és 

országos szinten is a turizmust összefogja, annak marketingtevékenységét ellássa, 

valamint a turizmust tematikusan működtesse. 

Az egyesület tagságának nincsenek különösebb szabályai, önkormányzatok, vállalkozók 

és intézmények is tagok lehetnek. A szervezet annál jobb működésre képes, minél 

szélesebb körből érkező tagokkal büszkélkedhet és minél többrétű támogatottsága van.    

A város turisztikai fejlesztésekor fő célként kitűzendő a városi szintű tagság elérése, 

majd a városban tevékenykedő vállalkozók bevonása a szervezetbe. A városi szintű 

tagságot maga az önkormányzat is elérheti, de a Keller Lajos Városi Könyvtár és 

Kulturális Központ is, hiszen ez az az intézmény jelenleg, amely a legtöbb turista 

Mindszentre csábításában tevékenykedik programok és programsorozatok 

megszervezésével. A vállalkozók közül érdemes azokat bevonni, melyek az 

idegenforgalmi ágazatban tevékenykednek, tehát szállásadók vagy vendéglátóhelyek.  

7.4. Falusias turizmus 
A falusias turizmus alapvetően megegyezik a falusi turizmussal. A kifejezés használata 

azért fontos, mert Mindszent nem falu, és mert jogilag pályázati lehetőségek és 

forrásigénylési illetve támogatási lehetőségek nincsenek nyitva a település előtt, mert az 

nem falu, hanem város. Ettől függetlenül a város képe meghatározóan falusias és 

önerőből, helyi vállalkozókkal és más szervezetek segítségével kivitelezhető terv a falusi 

turizmus. 

7.4.1. A falusi turizmus fogalma 

A falusi turizmus elsősorban a vidéki – nem városi és nem kiemelt üdülőhelyen fekvő – 

településeken (faluban, tanyán, tanyás térségben) folytatott vendéglátás, amely 

magában foglalja a szállást, az étkezési és programszervezési szolgáltatásokat egyaránt. 

A falusi vendéglátás ezenkívül valójában bárhol szervezhető, ahol a vendégfogadás 

falusias jellege biztosítható és a közvetlen környék (akár városrész) kielégíti a falusi 

vendéglátással szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket. Ami fontos, az 
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maga a ház és az udvar, az utcakép és a lakónegyed megjelenése, felszereltsége, 

a szolgáltatások skálája. 

A falusi turizmus az egyik legalkalmasabb módja annak, hogy a turista közvetlenül 

megismerhesse egy tájegység életét és kultúráját. A falusi turizmus lényege nem 

egyértelműen a falu, hanem a falusias környezet. (Magyarországon például tipikusan 

vannak olyan városok is, amelyeknek egyes részei kifejezetten falusias arculatot 

mutatnak.) 

A falusi turizmus a városi ember találkozása a természettel. A falusi élet mindig is 

vonzotta a városi embert, aki szeretné újraépíteni kapcsolatát a természettel, újra 

megismerni vagy megtanulni azt, amit az ősei tudtak-ismertek. A falusi ember ismeri a 

természetet, amiből a városi ember régen kiszakadt. Falun élni annyi, mint újra a 

természetben élni. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a falusi vendéglátásra berendezkedő 

falvak vonzó természeti környezetben legyenek. Ennek nem kell feltétlenül hegyvidéken 

vagy vízparton lenni – elég ha háborítatlanul természetes és ember által nem túlságosan 

átalakított.  

A falusi vendéglátás feltétlenül komplex módon értelmezhető, mert jóval több mint az 

alapvető szállás és étkezési szolgáltatások biztosítása. A falusi vendéglátás a 

hagyományos falusi környezet megőrzését, a mezőgazdaság (a földművelés és az 

állattenyésztés), a népi kultúra, a folklór, a népi építészet és mesterségek továbbélését 

segítő tevékenység, amely számottevően növelheti a falu népességmegtartó erejét. Így 

aztán a szabadidő eltöltéséhez szükséges kapcsolódó szolgáltatásokat is a falusi 

vendéglátás szerves részeként kell kezelni. 

A helyi és regionális vonzerővel rendelkező, gondozott falusi, vidéki környezetben a 

belföldi és külföldi vendégek szabadidő-eltöltési szükségleteinek széles körű, 

kereskedelmi alapokon való kielégítéséhez szükséges az ezt szervező helyi intézmények 

és szolgáltatók jó együttműködése. A falusi-tanyai vendéglátás céljai röviden az 

alábbiak: 

� a meglévő épületvagyon, a természeti értékek és erőforrások hasznosítása 

� a természet és az épített környezet védelme, hagyományőrző fejlesztése 

� a helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítése, megélhetés vagy kiegészítő 

jövedelemforrás biztosítása 

� az agrártermelés kiegészítése, alternatívája, a helyi termelésű, előállítású 

termékek számára értékesítési lehetőség biztosítása helyben, azaz összességében 

véve az ún. paraszti gazdálkodás gazdaságosságának növelése 
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� a falu integrált fejlesztése, beleértve a falu arculatának megteremtését, illetve 

javítását, az egyes városiak gondolkodását behatároló negatív előítéletek leküzdését 

és a falu hajdani rangjának visszaszerzését. 

A falusi vendéglátás kialakulását és fejlődését a kedvező természeti és épített környezeti 

adottságok természetesen nagymértékben elősegítik, de esetleges hiányuk, vagy a 

reméltnél, a szükségesnek ítéltnél kisebb vonzerejük nem teszi lehetetlenné az egyes 

falvak bekapcsolódását. Nagyon sok múlik ugyanis az emberi tényezőn, azon hogy a 

helybéliek mennyire képesek azonosulni a falusi vendégfogadás gondolatával, mennyire 

ismerik fel az aktív és tevékeny önszerveződés, összefogás szükségességét. Színvonalas 

alapszolgáltatásokra épülő, megfelelő hozzáállással létrehozott, vonzó szabadidős 

programokkal a természeti és műemléki látnivalók hiánya bizonyos mértékig 

ellensúlyozható, vagyis a falusi vendéglátás azokon a vidékeken is megteremthető, ahol 

gyakorlatilag a hagyományos kiránduló vagy üdülőturizmus semmilyen vonzó látnivalója, 

programja sem mutatható fel. 

A falusi vendéglátáshoz nem feltétlenül szükséges, hogy a település 

egyedülálló turisztikai látnivalóval rendelkezzen. Persze nem árt, ha a falu fel tud mutatni 

valami különlegességet, amellyel ajánlatainak egyedi jelleget tud kölcsönözni, de ennek 

hiánya nem kizáró ok – a nem létező természetes vagy épített vonzerő pótolható 

vendégszeretettel, a vendéggel való foglalkozással. Hiszen mit is kíván a vendég? 

� Egészséges környezetet és szép tájat 

� Minőségi szállást (felszereltség, kiszolgálás) 

� Vendégszerető fogadtatást a helyi lakosok részéről 

� Ápolt faluképet, nyugalmat 

� Kiegyensúlyozott ár-szolgáltatás arányt 

� Minőséget az étkeztetésben (például helyi ételkülönlegességeket) 

� A szabadidős és sportfelszerelések jó állapotát, minőségét 

� izgalmas tevékenységeket az aktív turizmust kedvelők számára 

Ehhez elsősorban az kell, hogy az önkormányzat szót tudjon érteni a helyi vállalkozókkal 

viszont; hogy sikerüljön kialakítani a faluban egy aktív magot – turisztikai egyesületet –, 

amely maga mögé állítja mindazokat, akiknek szerepe van, vagy lehet a 

vendégfogadásban, a programkínálat színesítésében. 

Vannak persze a falusi vendéglátásban helyzeti előnyt kölcsönző tényezők. Nagyobb 

eséllyel remélhet vendégeket az a falu, amely meg tudta őrizni a helyi népi építészet 

hagyományait, az épületek harmonizálnak egymással az utcákban, azaz az 

összbenyomás egységes falusi képet tükröz. Előnyt jelentenek a jó táji adottságok, 

az erdők, rétek, folyó- vagy más vízpartok közelsége, az érintetlen természet. Ugyancsak 
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hasznos, ha a faluban vagy a környéken bemutatható népi 

mesterség vagy kézműipar található. Nem lebecsülendő előny a városokhoz mérten jó 

közbiztonság és minimális balesetveszély. 

Vonzerőnek és programnak egyaránt beválik, ha a vendégek jelen lehetnek a paraszti 

munkánál, sőt kivehetik belőle a részüket. Bármilyen furcsa, de megfelelő „tálalás” 

esetén a vendég fizet azért, hogy dolgozhasson, hogy állatokat gondozzon vagy éppen 

földet műveljen, rétet kaszáljon, anélkül hogy munkabért várna el cserébe. 

A falusi vendéglátás megvalósítása településenként különböző! Profilt kell választani és 

ehhez igazodva, ki kell alakítani valamilyen arculatot. A profil megválasztása az 

adottságoktól és a potenciális kereslettől függ. Ezen a ponton találkozhatnak az egyéni 

megélhetési törekvések a falvak településfejlesztési elképzeléseivel, így jó esetben a 

mérnöki-műszaki elgondolások ötvöződnek a vállalkozási igényekkel. 

A helyi vagy még inkább kistérségi turisztikai egyesület révén megoldható az érintettek 

összefogása, valamint az hogy idénytől függően regionálisan jellemző programokat 

állítsanak össze, és ezek ismertetőit eljuttassák a nagyobb utazásszervezőkhöz. 

A falusi vendéglátás nyugodtan tekinthető olyan tevékenységnek, amelynek három fő 

szereplője van a szabályozórendszert működtető kormányzaton és a régiós 

szervezeteken kívül: 

� az önkormányzat, illetve annak szerveződései, intézményei 

� a vállalkozók 

� és maga a lakosság. 

A vendégek visszajárnak, ha elégedettek és azt kapták, amire vágytak. A 

legjobb befektetés a turista igényeinek minél magasabb szintű kielégítése. Ráadásul az 

elégedett vendég a legjobb reklámhordozó, hiszen a falusi vendéglátás esetében nagyon 

nagy a személyes kapcsolatok szerepe, és egyik család gyakran a másiknak adja a címet, 

ahol ő jól érezte magát. 

7.4.2. A falusi vendéglátás elemei 

A falusi vendéglátás elemei az elszállásolás, ellátás, szabadidő-eltöltési lehetőségek 

és szolgáltatások. A falusi vendéglátás alapkövetelménye a sokoldalúan fejlett 

szolgáltatási infrastruktúra. A falusi vendéglátás vonzerejét növelhetik a kulturális és 

hagyományőrző programok, gasztronómiai programok, szabadidős tevékenységek. 

7.5. A Falusi turizmus, mint turisztikai kategória vonzereje 
A piaci kategória vonzerejének mértékét a szolgáltatási egység méretéből (piaci 

részesedés), növekedésének mértékéből, szezonalitásából és profitabilitásából lehet 

meghatározni. A szolgáltatás elhelyezése saját életciklus görbéjén (PLC – 3-as 
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csatolmány) ugyancsak egy meghatározó elem lehet. Ugyanakkor vannak olyan tényezők 

is melyek negatívan befolyásolhatják a kategória vonzerejét. Ezek között az új belépők 

fenyegetését, a vásárlók és beszállítók hatalmát, a versengést, a helyettesítő termékek 

által kifejtett piaci nyomást és a kihasználatlan kapacitást említeném meg.  

7.5.1. A kategória mérete7 
A falusi turizmus a magyar turisztikai ipar 2,43%-át tette ki 2007-ben, ami 2009-re 

2,99%-os arányra emelkedett (4-es csatolmány). A válság hatására a turisták száma sok 

ágazatban csökkenést mutattak, azonban a falusi turizmus számadatai (vendégéjszakák, 

vendégek száma stb.) növekedést produkáltak, és ez a két ok együttesen járult hozzá 

ahhoz, hogy a falusi turizmus piaci részesedése növekedni tudott 

Országszerte a vendégéjszakák aránya minden évben növekedést produkált az előző évi 

adatokhoz képest (kivételt képez a 2009-es év) és 2001 és 2011 között. A legnagyobb 

forgalmat 2011-ben érte el az ágazat, 20 616 000 vendégéjszakát töltöttek el összesen 

Magyarországon, melyből 10 411 000 vendégéjszakát külföldi turisták töltöttek el. 

Ez összességében 5,4%-os növekedést jelent az előző évhez. A magyar turisztikai piacból 

a Dél-Alföld, évek óta stabilan, 2,5%-osan részesedik, amely kissé gyengének mondható. 

Ezzel szemben a kizárólagosan külföldi vendégéjszakákat figyelembe vevő elemzés azt 

mutatja, hogy míg 2006-ban a Dél-Alföldet a hazánkba látogató turisták még 4,9%-a 

kereste meg, 2009-ben ez a szám elérte minimumszintjét 3,2%-kal majd ismét 

növekedésnek indult és 2011-ben 4,4%-ra emelkedett. 

2010-es adatok szerint a Dél-Alföldi régióban 19,2 szálláshely jut 1000 lakosra, ezen 

belül Mindszenten 9,6 szálláshely / 1000 lakos az arány (5-es csatolmány), ami igen csak 

elmarad a régió átlagától. 

7.5.2. A kategória növekedése8 
A turizmus a magyar gazdaság egyik húzóágazata. A sok éve tartó stagnálás, a 

gazdasági mutatók alacsony növekedése, esetenkénti recessziója ellenére is folyamatos 

4-5%-os növekedést produkált a turizmus. Ezen belül a falusi turizmus 2007 és 2009 

között 15%-kal növekedett, a Dél-Alföldi Régió pedig a gazdasági mutatók általános 

változását követve 2009-ben mélypontra süllyedt a turizmust tekintve, majd folyamatos 

növekedést produkált. 

7.5.3. PLC9 szint 
A fókuszpontban most a turizmuson belül is a falusi turizmus van. Ez egy egyértelműen 

növekvő tendenciát mutat, hiszen ár-érték arányban tökéletesen kielégíti a keresleti 

                                                           
7
 Statisztikai adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal, www.ksh.hu 

8
 Statisztikai adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal, www.ksh.hu 

9
 PLC szint: az adott termék vagy szolgáltatás mely szinten tart jelenleg a piaci élettartamában 
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szükségleteket. A válságot követő megszorító intézkedések a belföldi és külföldi utazni 

vágyók pénztárcáját is megkurtította, azonban a falusi turizmus még így is elérhető 

kategóriába tartozik az utazni vágyók között. 

Ez a fajta turisztikai szolgáltatás a PLC növekvő szintjében van, mint az a statisztikai 

számadatokból is kiderül. Jelenleg is több település kezdi el kiépíteni saját falusi 

turizmusát. Ezek egyelőre még rendszertelenül működnek, a tematikus turisztikai 

összekapcsolódás a falvak és kisvárosok között még csak most van kialakulóban. Ez mind 

azt mutatja, hogy a falusi turizmus, mint turisztikai üzletág még közel nem tetőzött be és 

még bőven a növekedés fázisában van. 

7.5.4. Szezonalitás10 
Önmagában a falusi turizmusnak nincs szezonalitása, azonban a Mindszenten kiépíthető 

falusi turizmusnak az a trend fog szezonalitást adni, ami a Dél-Alföldi régiót is jellemzi, 

miszerint a nyári hónapok 6-7%-kal magasabb idegenforgalmi keresletet mutatnak mint 

a többi hónap. Mindszenten ez az érték még nagyobb lehet, hiszen a város fő vonzereje 

jelenleg a Tisza, mely leginkább nyáron nyújt kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget. 

7.5.5. Profitabilitás 
Amennyiben a falusi turizmus megfelelő alapra van építve, legyen az anyagi, szakmai és 

emberi erőforrási háttér, akkor egyértelműen profitot termelő ágazatról beszélhetünk. Mi 

sem bizonyítja ezt jobban, mint azok a statisztikai számadatok, amelyek még a recesszió 

éveiben is növekedést mutatnak a falusi turizmusban.  

7.6. A Falusi turizmus versenyképességi kollekció elemzése 

7.6.1. Szolgáltatásforma 
A versenyképességi kollekció elemzésének (6-os csatolmány) legbelsőbb szintje a 

termékforma elemzés, ahol a piaci versenyt Mindszent falusi és kulturális turizmusának 

legközelebbi versenytársaihoz mérjük. Itt azon településeket kell szem előtt tartani, 

melyek hasonló mérettel, hasonló turisztikával rendelkeznek, és hasonló árakkal 

működnek. Legfontosabb versenytársaink közül a környékbeli települések az említésre 

méltóak, ahol a turizmus valamilyen szinten már kiépült pl.: Ópusztaszer, Csongrád. 

Ópusztaszer egyértelműen a Nemzeti Történelmi Emlékparkra építette ki turisztikai 

programjait, azonban a falusi turizmus jegyei megmutatkoznak, hiszen a parkon belül a 

tipikus Dél-Alföldi falvak és kisvárosok kulturális életét elevenítik meg a magyarság több 

más történelmi és kulturális emlékei mellett. Csongrád óvárosi területén is átélheti a 

látogató a régi, falusias csongrádi életérzést. 

                                                           
10

 Statisztikai adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal, www.ksh.hu 
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7.6.2. Szolgáltatáskategória 
Mikor a szolgáltatáskategória versenyképességét elemezzük, akkor az egész iparágat kell 

szem előtt tartani. A szolgáltatás menedzsment feladata az, hogy pontosan a falusi 

turizmusra vegyék rá a potenciális vevőket, azt kell elérni, hogy erre essen a 

választásuk. A mi esetünkben, mikor a potenciális vevők úti célként Mindszentet, és 

annak falusi turizmusát választják, akkor sok más típusú nyaralási formából és 

lehetséges desztinációból választják ki Mindszentet.  Versenytársunkká válik pl.: a 

Mártélyi szabad strand és kemping, a mórahalmi vagy a makói fürdő, de a szegedi 

belváros is. 

7.6.3. Általános szint 
A generikus szint nem jelent túlságosan nagy fenyegetettséget a piacágra, azonban a 

piaci versenytársak elemzésekor és számbavételekor ezzel a szinttel is számolni kell. 

Ezen a szinten a falusi turizmus versenytársai azok a szolgáltatások melyek ugyanazon 

szükségleteket elégítik mint a falusi turizmus. Az utazás élményét nyújthatja a 

tömegközlekedés, de kulturális és ismeretterjesztő tudásra szert tehetünk utazással 

egybekötve ha messzi élő rokonainkat látogatjuk meg, tanulmányainkból vagy 

munkánkból adódó okok miatt utazunk. A szolgáltatást nyújtó menedzsmentek ezen a 

szinten az a feladata, hogy meggyőzze a vásárlót arról, hogy szükségleteinek 

kielégítésére ez az utazási forma (falusi turizmus) a legmegfelelőbb. 

7.6.4. Költségvetési szint 
A versenyképességi kollekció elemzés legszélesebb és legtágabb szintjén azokat a 

versenytársakat kell figyelembe venni, akik bármilyen szolgáltatást vagy terméket velünk 

egy áron nyújtanak. Így ez a szinten a televíziótól a mobiltelefonon át az internet-

szolgáltatást is említhetnénk. Hiszen mind luxuscikknek számít a piacon, nem 

létszükséglet az életben maradáshoz, azonban árban megegyeznek (ha egy nap/fő kb. 

5000 Ft-tal számolunk). 

7.7. Falusi turizmus programcsomag tervezete 
A falusi turizmus programcsomag tervezetekor figyelembe kell venni a gazdaságosságot, 

és azt, hogy városi vállalkozók számára egy kiszámítható programot kell kidolgozni, 

leginkább azért, mert a programok nagy része a vállalkozókon áll vagy bukik. Továbbá 

fontos azt is tudni, hogy egy ilyen programsorozatot kézben tartani, reklámoztatni és 

leegyeztetni, abban az esetben ideális, ha erre egy turisztikai szakembert is 

foglalkoztatnak, vagy legalább is javasolt valahol összpontosítani a programsorozat 

tervezését, felügyeletét és kivitelezését. 

Mivel a kiszámíthatóság a vállalkozók részére úgy valósulhat meg, ha egy kötött 

programsorozat áll a turisták rendelkezésére, ami azonban a turisták szempontjából 

előnytelen, hiszen a programok közül választási lehetőségük nem igazán van. 
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Amennyiben a programcsomag fenntarthatóvá és gazdaságossá válik, beilleszthetővé 

vállnak a fakultatív programok, illetve a személyre szabott programcsomagok 

összeállítása, hiszen addigra az üzletben részvevő vállalkozók is nyilatkozni tudnak arról, 

hogy számukra megéri-e részt venni fakultatív programszervezésekben, illetve, hogy 

mennyi idővel érkezés/foglalkozás előtt kell tudomásukra adni az érdeklődést és 

keresletet. 

7.7.1. Egy lehetséges programcsomag 
1. Nap: 

- Délelőtt: Mindszent bemutatása gyalog vagy kerékpárral, melyek a KLVKKP-tól és 

a Hét Halász Háza Vendégháztól bérelhetőek. (Geocatching-doboz, Kurca zsilip, 

komp – kompozással egybekötve, templom, városháza, iskolasor) 

- Délben: Ebéd a Birka Csárdában 

- Délután: Lovas kocsis túra a „Mihási’ úti Vadászházba, vagy mesterségek 

bemutatása a Helytörténeti Gyűjtemény udvarán tárlatvezetéssel egybekötve 

2. Nap 

- Egész nap eltöltése egy sajtkészítő műhelyben (a sajtkészítés folyamat 

megtekintése, fejés kipróbálása, sajtkóstolás, az étkeztetés a helyszínen 

megoldva) 

VAGY 

- Egész nap eltöltése egy paprikafeldolgozó tanyán (a paprikaszedés, szelés és 

feldolgozás folyamatának megtekintése, paprikás csalamádé készítése, 

paprikalekvár kóstolása. Étkeztetés helyileg megoldva) 

3. Nap 

- Az egész nap választható rekreációs programok állnak a látogató rendelkezésére 

(lovaglás, íjászat, kerékpározás, kajakozás, kenuzás, gyalogtúra a földrajzi 

tanösvényen, meleg vacsora a Birka Csárdában) 

4. Nap 

- Délelőtt: Kurca parti tanösvény bográcsos ebéddel 

- Délután: Strandolás a tiszai szabad strandon 
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(egyéb lehetőségek, melyekből a csomagtervezet elkészítése előtt válogatni lehet: 

programok összeállítása jeles napokra: Tök jó nap, Márton nap, Szent Iván napja, Őszi 

vigasságok, Szüreti bál stb. Érdemes hosszú hétvégés, 3 napos csomagokat összeállítani)  

Ezen kívül télen, csoportok érkezése esetén disznóvágás megtekintése, a 

húsfeldolgozásban segédkezés.  Étkeztetés: tipikusan disznótoros ételek fogyasztása a 

helyszínen. 

8. Marketingstratégia 

8.1. Hét Vezér Turisztikai Egyesületi Tagság 
A tervek kivitelezéséhez jó alapot szolgál a már fentebb említett Hét Vezér Turisztikai 

Egyesület. Az egyesületi tagság elsősorban a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális 

Központnak javasolt, hiszen egy szervezeti átalakítás után (később szó esik róla) az 

intézmény teljes egészében irányítani tudná a mindszenti turizmust, a szálláshelytől a 

programajánlatokon át a különböző rendezvények lebonyolításáig. 

Az egyesület tagsági díja jelenleg minimális, jelképes összegű, 1000 Ft / hó / 

önkormányzat, valamint 500 Ft / hó / vállalkozás, intézmény. Az egyesület úgy kívánja 

fellendíteni a kisebb települések turizmusát, hogy az ottani összefogást (önkormányzat, 

intézmények, vállalkozások) térségi szintre emeli és ebből települések közötti kooperáció 

jön létre. 

A Hét Vezért T.E. jövőbeni tervei között szerepel egy tematikus túraprogram sorozat a 

Szentesi és Kisteleki és Hódmezővásárhelyi kistérség településein keresztül, amelybe 

könnyedén bekapcsolódhat Mindszent is, hiszen a túrasorozat egyik úti célja 

Ópusztaszer, ahonnan könnyedén átkelhetnek a mindszenti kompon a turisták 

Mindszentre. Mártély már jelenleg is a szervezet tagja, így tehát Mindszent 

bekapcsolódásával egy újabb, szerves egysége keletkezhetne a túraútvonalnak. 

Az egyesület, tagság esetén, koordinálja a legfőbb marketingtevékenységeket, így a 

településeken átívelő turisztikai attrakció kidolgozása sokkal egyszerűbben zajlik, hiszen 

van egy szerv, ami összefogja a településeket, és az így kidolgozott attrakciók sokkal 

vonzóbbakká vallhatnak, mint azok az attrakciók, melyeket a települések önerőből, 

egyenként próbálnak kidolgozni. 

8.2. Vállalkozók 
A turisztikai csomag összeállításánál egyértelműen helyi vállalkozói és intézményi 

összefogásra van szükség. Mikor egy csomag összeáll és arról szóró reklám születik, 

azon olyan árakat, szolgáltatásokat és időpontokat kell feltüntetni, amelyek viszonylagos 

állandóságot mutatnak, tehát standardok. Ezt csak úgy lehet elérni, hogy a 
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szolgáltatókkal (lovas kocsizás, íjászat, kajakbérlés, szállás) egységes árat mutassanak, 

tehát egy végösszeget fel lehet tüntetni a reklámokon. 

Az árazásnál fontos, hogy gazdaságos árak kerüljenek konszenzusra, tehát olyan árak, 

amelyek biztosítják, hogy a szolgáltatás még el fog kelni (nem túl magas) de a 

szolgáltatónak is megérje (nem túl alacsony). 

A vállalkozói és városi együttműködést két koncepcióba, vagy keretbe lehet belesűríteni. 

Az egyik az intézményesített, helyi irányítású turizmus, azonban ilyen esetben egy helyi 

turisztikai szakember foglalkoztatása elengedhetetlenné válik. A másik lehetőség pedig a 

helyi intézményesített turizmust a Hét Vezér T.E. tagjává tesszük, így plusz ember 

foglalkoztatása nem feltétlenül szükséges, hiszen bizonyos marketing és turisztikai 

tevékenységek koordinálása a szervezet kezébe kerül, azonban a kivitelezés helyben 

marad, melyet a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ  el tud látni 

intézményi infrastruktúrával a háta mögött (Idegenforgalmi szakképzettségű munkatárs) 

az Önkormányzattal. 

9. Turisztikai infrastruktúra 
A turizmus intézményi infrastruktúrájának megteremtése leggyorsabb, legegyszerűbb és 

átláthatóbb önkormányzati döntéssel lehetséges. Ennek a döntésnek tartalmaznia 

szükséges azt, hogy KLVKKKP és a Városellátó Kft az Önkormányzattal együtt turisztikai 

kérdésekben együttműködjön. A turizmus bizonyos jellegű prioritást élvezzen az adott 

szervezetek életében. pl.: 

• szolgáltatások kínálata 
• programcsomagok tartalma és ára 
• fejlesztési elképzelések 
• kivitelezés 

 

10. Marketing tevékenységek 

10.1. Szolgáltatási Marketing Mix 
Míg a legtöbb termék esetében a 4P elméletet alkalmazzák, addig a szolgáltatói 

szektorban a 7P alkalmazása a legcélszerűbb. 

a. Product (termék/szolgáltatás) 

b. Promotion (reklám) 

c. Price (ár) 



34 
 

d. Place (helyszín) 

e. People (emberi tényezők) 

f. Physical evidence (fizikai körülmények) 

g. Process (szolgáltatás kivitelezésének folyamata) 

Miután megértettük vásárlóink szükségletét, a 7P alapján, részletes szolgáltatáselemzést 

tudunk készíteni, amely segítségével szolgáltatási portfóliót készíthetünk, és a vásárlói 

igények változására is könnyedén reagálhatunk. 

10.1.1. Termék / Szolgáltatás (Product) 
Egy szolgáltatás megítélése nagyban függ annak nevétől, „hírnevétől”. 4 olyan jellemző 

van, amely a jó név tervezéséhez és hírnév megalapozásához elengedhetetlen. 

a. Megkülönböztethetőség: A megkülönböztető jegyeket azonosítani lehet a 

szolgáltatóval, és megkülönbözteti a szolgáltatást a versenytársaktól. 

b. Fontosság: Ez a jellemző alapvetően a szolgáltatás milyenségét kommunikálja, 

valamint a szolgáltatás előnyeit a vásárló felé. 

c. Emlékezhetőség: Fontos hogy a szolgáltatás egyszerűen érthető legyen és könnyű 

legyen rá emlékezni. 

d. Rugalmasság: Nem csupán a szolgáltató alszolgáltatásait mutatja be, hanem 

bővebben kitér arra, hogy milyen kockázatok merülhetnek fel a szolgáltatás 

igénybevétele során, valamint hogy milyen elvárásai vannak a szolgáltatónak a 

vásárlóval szemben. 

Habár gyakran nincs előzetes próbára lehetőség szolgáltatásvásárlás előtt, turisztikai 

cégek gyakran invitálják meg, különböző szociális és egyéb szervezetek egyes tagjait, 

vezetőit egy próbára, ahol a szolgáltató bemutathatja programjait, szálláslehetőségeit; 

majd a szolgáltató reméli, hogy az az egyén, aki kipróbálta a szolgáltatást, ajánlani fogja 

azt szervezeten belüli társainak.  

10.1.2. Reklám (Promotion) 
Nem kézzelfogható értékek kommunikációja gyakran ütközik nehézségekbe. A válasz 

erre a problémára, kézzelfogható bizonyítékok kommunikációja, amelyek indirekt módon 

utalnak a nem kézzel fogható értékekre. Pl.: Az épületről, úszómedencéről, 

sportlehetőségekről, barátságos személyzetről, és elégedett vendégekről készült 

fényképek, brosúrák megoldást jelenthetnek egy hotel vagy étterem esetében. 
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Egy jó szolgáltatói reklámkampány kidolgozásához nagyon fontos a vásárlók véleménye, 

akik véleményüket elmondják új, a szolgáltató számára potenciális vásárlóknak is. Egy 

tanulmány11 kimutatta, hogy egy hatékony reklámkampány kidolgozásában négy elem 

játszik fontos feladatot: 

a. Elégedett vásárlók stimulálása véleményük elmondására (Pl.: Ha valaki már üdült 

egy adott szállodában és elégedett volt, akkor azt elmondja ismerősének, akit 

úgymond beszervezett az üzletbe, ezáltal a régi vásárló valamilyen jutalomban 

részesül – plusz egy ingyenes éjszaka stb.) 

b. Olyan anyagok kidolgozása, amelyeket a vásárlók könnyen továbbíthatják 

egymásnak. (pl.: szórólapok, brosúrák, prospektusok) 

c. Szervezetek vezetőinek megcélzása a reklámkampányban (ha szervezett üdülést 

terveznek a szervezettel valószínűleg a vezetőre nagyobb döntéshozói szerep 

hárul az úti cél kiválasztásában.) 

d. Potenciális vásárlók bátorítása arra, hogy beszélgessenek és tapasztalatot 

gyűjtsenek a szolgáltatást jelenleg igénybevevő vásárlókkal, vagy olyanokkal, 

akik azt már korábban igénybe vették (nyílt napok szervezése) 

A kiskereskedők és szolgáltatók a promóciós eszközök széles tárházát használják. 

Reklámokat helyeznek el, speciális kiállításokat és kiárusításokat rendeznek, 

megtakarítást jelentő kuponokat bocsátanak ki és egyre gyakrabban alkalmaznak 

törzsvásárlói programokat is. 

10.1.3. Ár (Price) 
A szolgáltatás ára kulcsfontosságú egy kulcsfontosságú marketingeszközzé válik a 

szolgáltatás tervezésekor és hirdetésekor három okból kifolyólag. 

a. Mivel a szolgáltatások vásárlás előtt nehéz megbecsülni, így az ár egy indikátor 

szerepet tölthet be. Pl.: Utazásszervező cégek esetében a szállásért feltüntetett 

magasabb ár, arra engedi következtetni a vásárlót, hogy a szálláshely minősége 

jó. 

b. Az ár fontos lehet a piaci igények stimulálásában is. Mivel a szolgáltatások 

„letarthatatlanok” (nem raktározhatóak) a piaci igényeket pontosan kontrollálni 

kell és ebben az árazás segíthet. 

c. Az szolgáltatások szegmentálásában kulcsfontosságú a vásárlók árérzékenysége, 

így a célcsoport szegmentálásában is segíthet az árazás. 

                                                           
11

 Cowell, D. (1984) The Marketing of Services, London: Heinemann 
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10.1.4. Helyszín (Place) 
Általában sokkal közvetlenebb elosztási csatornákat használnak szolgáltatások esetében, 

mint a kézzelfogható, fizikai termékek esetében. A szolgáltatások természetéből adódik, 

hogy a vásárló igényli a személyes kapcsolatot vagy a szolgáltatóval, vagy annak egy 

ügynökével. Ügynököket abban az esetben alkalmaznak mikor a szolgáltató, egy 

személyben, nem tud minden vásárlójával személyes kapcsolatot ápolni. 

Következésképpen az utaztatás és turizmus iparágában bevett szokás az ügynökök 

alkalmazása. 

10.1.5. Emberi tényezők (People) 
A szolgáltatások egyidejűleges termelése és fogyasztása miatt, a személyzetnek óriási 

felelőssége van abban, hogy a vásárló milyen képet alakít ki magában a szolgáltatásról. 

Gyakorlatilag a tercier-szektor minőségi megítélése elválaszthatatlan a szolgáltatótól, 

vagy a szolgáltató azon munkatársaitól, akik közvetlen kapcsolatban állnak a 

vendégekkel.  

Fontos marketing feladat normák felállítása, melyeket munkatársainktól elvárunk, 

valamint azon normák betartásának ellenőrzése. Munkahelyi továbbképzések és 

tréningek nélkül, a munkatársak teljesítménye fluktuál és ingadozik, így a szolgáltatás 

színvonala és minősége is ingadozóvá válik. 

10.1.6. Fizikai körülmények (Physical evidence) 
A szolgáltatás fizikai körülményei közé sorolunk mindent, ami közvetlen körbeveszi a 

szolgáltatást vagy segíti azt kommunikációjában: a helyszínt (hotel esetében: épület, 

szobák, ágyak stb.) brosúrákat vagy szórólapokat. 

10.1.7. Szolgáltatás kivitelezésének folyamata (Process) 
Azon folyamatok összessége tartozik ide, melyek a szolgáltatás mechanizmusát és 

folytonosságát határozzák meg. Szolgáltatási kivitelezési döntések döntően 

meghatározzák a szolgáltatás milyenségét. Pl.: egy önkiszolgáló étterem gyökeresen 

eltér egy nem önkiszolgáló étteremtől. Ebben az esetben a marketing menedzsment 

feladata azt eldönteni, hogy az önkiszolgálás elfogadható-e (vagy esetleg kifejezetten 

kívánatos). 

10.2. Szabadidős és rekreációs programlehetőségek megszervezése 

10.2.1. A Tisza kihasználhatósága 
A Tisza folyó Mindszent város mellett folyik el, ahol kiépített szabad strand működik 

büfékkel, kempinggel, üdülőterülettel, ahol szálláslehetőségek is vannak. Ezen kívül 

Mindszent egyik vonzereje a komp, amely a Tiszán biztosít átkelési lehetőséget. Egyéb 

kihasználtsága nincs a folyónak Mindszent környezetében, persze halászati (gazdasági és 

sport) célra használják a folyót. 
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Turisztikai célból is fontos, több más folyó, tó is található a város környékén, pl.: a Kurca 

folyó és a halastavak már a horgászturizmus alapját képzik, de ezt természetesen lehet 

erősíteni. 

A Tiszának kettő kihasználhatósága merült fel bennem, egyik a vízi járművek bérlése a 

strand közelében, másik a folyami hajózás beindítása.  

Közeli célkitűzések között, reálisan szerepeltethetjük a kajakok, kenuk, esetleg vízi 

biciklik bérbeadását. A csónakok, kajakok és kenuk tárolására a part közelében egy 

zárható épület van kialakítva, amiben már most is, több vízi-jármű tulajdonos tárolja 

járműveit, azonban nekik nincs olyan szándékuk, hogy azokat bérbe adják. 

Így kettő lehetősége marad a városnak. Egyik, hogy beruház járművásárlással, a másik 

pedig, hogy olyan magánvállalkozókat keres, akiknek járműveik kihasználatlanok és 

szívesen bérbe adnák őket. Így a járműtulajdonosok is profitálnak az üzletből, minekután 

a bérlésből származó profit őket illeti, illetve a település is, hiszen eggyel több 

szolgáltatást képes nyújtani, így turisztikai vonzereje megnő. 

A csónakok megőrzésére van lehetőség a Tisza parti kempingnél, hiszen a feljebb 

említett csónaktároló ház tárolókapacitása magasabb a jelenlegi terheltségénél. Az 

viszont még kérdéses, hogy kire hárul a felelősség a bérbeadásnál. Ezeket egyeztetések 

útján kell eldönteni, és a végkifejletet szerződésbe foglalni.  

Távlati, de megvalósítható, közepes költségvetésű célok között egy motorcsónak és egy 

vízi-banán beszerzése szerepelhet. Mindenki, aki már kipróbálta a vízi-banánt pozitív 

élményekről számol be, ezért ha Mindszent büszkélkedhetne egy ilyen eszközzel, akkor 

az rengeteget dobna a turisztikai vonzerőnkön. 

10.2.2. Lovassportok 
Mindszent adottságai teljes egészében megfelelnek azon szabadidős tevékenységek 

kialakításához, amelyek a lovakat, lovassportokat veszik alapul. A település sík területen 

helyezkedik el, és mind tudjuk az Alföldön kifejezetten erős a lovas kultúra, emellett a 

városban lovas pálya és lovas klub is működik. 

Vállalkozókkal, vagy nyugdíjas lótartókkal, lovas kocsi tulajdonosokkal való egyeztetések 

után, programsorozatainkba és programajánlataikba belefoglalhatjuk a lovaglást vagy a 

lovas kocsizást szervezett kereteken belül. Mivel a lovas kocsis túrákhoz szükséges egy 

kocsi hajtó ezért nem kivitelezhető az, hogy a hét minden napján elérhető szolgáltatás 

legyen a lovas kocsizás, azonban heti 2 napot erősen ajánlott megoldani, hiszen így egy 

nap a hétvégére esne, ugyanakkor a hét közepén is lenne egy nap, amikor lehet lovas 

kocsizni, és azok a turisták is kihasználhatnák a szolgáltatást, akik esetlegesen a 

hétvégére már a hazautazást fontolgatják. 
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10.2.3. Tanösvény  
A tanösvény kialakítása fontos része a turisztikai fejlesztő marketing tervnek 

Mindszenten. Kialakításakor figyelembe kell azt venni, hogy a közeli településen, 

Mártélyon, már működik egy tanösvény, ezért javasolt a BOS12 alkalmazása.  

A BOS lényege az, hogy új, olyan frontot nyit a piacon, ahol a piaci verseny értelmét 

veszíti, hiszen mi vagyunk az egyedüliek a piacon. Természetesen az elsődleges 

versenyszférán nem tudjuk alkalmazni a BOS-t mert tanösvény már létezik több is a 

regionális piacon, azonban a másodlagos szférában, már könnyedén felvehetjük a 

versenyt, amennyiben a tanösvény témáját tudjuk egyedivé tenni. 

Mindszent adottságai tökéletesen megfelelnek ahhoz, hogy a mi tanösvényünk ne 

„biológiai” vagy ne csak „biológiai” témájú legyen hanem „földrajzi”. Ilyen típusú 

tanösvényként egyedül álló lenne Csongrád Megyében ez az útvonal, ami nem csupán 

elősegíti versenyképességünket Mártéllyal szemben, hanem komplementer 

tanösvényként is működhet. A Szegedi Tudomány Egyetem földrajz szakos hallgatóinak 

is segítség lenne, ha végig mehetnének helyben egy ilyen típusú ösvényen, tehát piaci 

igény van egy efféle útvonalra. Mindszent külterületein rengeteg olyan felszíni forma és 

képződmény van, amely tipikusan jellemzi az alsó Tisza vidéki tájat, de így, egy helyen 

nem található meg ennyi felszíni forma a környéken.13 

A tanösvény kijelölése, engedélyeztetése és kiépítése természetesen egy hosszabb 

folyamat, de túlzó akadályokba nem ütközik, hiszen a településhatáron kívül eső 

földutakról láthatóak a felszíni képződmények. A tanösvényre túrvezetés is szükséges, 

hogy szervezett kereteken belül is megvalósítható legyen az ösvény bejárása, és plusz 

szolgáltatásként, amennyiben az útvonal lovas kocsival is járható, kocsis túrát is lehet 

szervezni. 

10.2.4. Íjászat 
Az íjászat Mindszenten jelenleg klubszerűen működik, és mint ősi magyar sport, életben 

tartása fontos kultúránk számára. Hiába az íjászat ősisége, ma, Csongrád megyében és 

Magyarországon is kevesen művelik ezt a sportot és kevés az olyan hely ahol a 

nagyközönség is kipróbálhatja.  

Mindszent, Ópusztaszer példáját követve íjászbemutatók rendszeres szervezésével 

népszerűsítheti ezt a sportágat, valamint a városba látogató vendégek számára is 

                                                           
12

 BOS: Blue Ocean Strategy (Blue Ocean Stratégia). Forrás: W. Chan Kim; Reneé Mauborgne: Blue Ocean 
Strategy, Harvard Business School Press, 2005 
13

 Olasz Anna: Geomorfológiai térképezés Mindszentnél és a formák összevetése a régészeti lelőhelyekkel, 
Szakdolgozat, Szeged, SZTE-TTIK Természetföldrajzi és Geomorfológiai Tanszék, 2010 
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elérhetővé lehetne tenni az íjászatot így a térség azon kevés települései közé tartozna, 

ahol íjászkodhat a turista. 

10.2.5. Tevékenységek  környezetbarát szellemben 
Több olyan szolgáltatás is rendelkezésünkre áll már teljesen kidolgozott formában 

(kerékpáros turizmus, gyalogos ösvények) vagy részben kidolgozott formában 

(bringakemping), melyek elsők lehetnek a ténylegesen megvalósulásra kerülő 

tevékenységek között. 

Ezek a gyalogos és kerékpáros túrák Mindszenten és Mindszent környezetében 

valósulhatnak meg, és teljességgel illeszkednek a jelenleg „trendnek” számító 

környezettudatos életvitel kereteibe.  

A túrák közben a látogató kellemes hangulatban megismerheti a környezeti és kulturális 

értékeit Mindszentnek és annak környezetének, valamint aktív testmozgást, sportolást is 

biztosít egyben ez a tevékenység. A túrákat ajánlott idegenvezetővel kiviteleztetni (ők 

önkéntesek is lehetnek / Önkéntes Pont működik a KLVKKP-ban/, hiszen egy mindszenti 

embernél senki sem ismerheti jobban Mindszentet). 

(A teljesen kidolgozott programokat és az azokhoz csatolt üzleti és 

marketingelemzéseket lásd: Mindszent Város Turizmusfejlesztő és Marketing Terve – 

Kiegészítő című dokumentumban) 

10.3. Szálláslehetőségek 
Habár a szálláshelyeket külön szokás kezelni, én mégis azért vettem egy címszó alá az 

alaptevékenységekkel, mert jelen pillanatban nem a szálláshelyek bővítése a cél. Ma, 

Mindszenten 116 szálláshely érhető el (plusz, sátorozásra alkalmas kempingező helyek), 

az árszórás 1800 Ft/fő/éjtől 9000 Ft/fő/éjig terjed. A szállásszolgáltatók között 

magánvállalkozások és önkormányzati intézmények és Kft-k is megtalálhatóak. Valamint 

minőségben is nagy a szórás a sok ágyas „turistaszállásoktól” az összkomfortos TV-s 

fürdőszobás apartmanszerű szobákig. Mindemellett sok szállásadó saját programokkal, 

kézműves szakkörökkel és kirándulásokkal, túrákkal is várja a vendégeket. 

A cselekvéstervben fontos feladat az, hogy felkutassuk Mindszenten, van-e még több 

szálláslehetőség azon a 116 helyen kívül, melyek a www.mindszent.hu web-oldalon is 

megtalálhatók. Amennyiben van még más szállásadó hely is, érdemes felkerülniük nekik 

is a web-oldalra, hogy a szálláskeresőnek még szélesebb körű választási lehetősége 

legyen.  

Ezen kívül a már összegyűjtött szálláshelyekről is, részletesebb tájékoztató elkészítése 

javasolt, feltüntetve az összes programlehetőséget, árakat stb. Mindszent város 

internetes oldalán. 
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Azon kívül, hogy egy web-oldalon az összes szálláslehetőség elérhetőségekkel és 

programlehetőségekkel fel vannak tüntetve, egy intézményesített központ létrehozása is 

szükséges. Ez a központ nagyban megsegítheti a szálláskereső dolgát olyan esetben, ha 

az általa kiválasztott szálláshely megtelt. A turizmusért felelős központi intézmény 

könnyedén átirányíthatja a turistát egy másik szálláshelyre, amely igényeivel 

megegyezik. 

10.4. Hajózás  
Mindszent életének szerves részét képezi a Tisza, a tiszai halászat, a komp átkelő a Tisza 

folyón valamint a szabad strand a Tiszán. Mindszenten menetrendszerinti folyami hajózás 

működött az 1990-es évek végéig, amely végül a nem gazdaságos működés miatt 

megszűnt. A lassú, folyami hajók nem vehették fel a folyó partján futó közutakon és 

vasutakon közlekedő tömegközlekedéssel szemben, ezért kereslete csökkent végül 

megszűnt.  

A mai tömegközlekedési feltételek mellett egyértelművé válik az, hogy a tiszai hajózás 

újraélesztése elsősorban nem az ingázók számára vagy a tömegközlekedés 

kiegészítésére lenne alkalmas, hanem kirándulások, sétahajókázás céljából lenne 

megfelelő. 

Mivel a hajók már több mint 10 éve nem közlekednek, ezért a hajózás újraindítása 

bármilyen formában hatalmas akadályokba ütközik. A közlekedéshez szükséges 

infrastruktúrát felszámolták különböző okokból, vagy magán kézbe kerültek a kikötők és 

a mólók, illetve a partrendezések során több a parton elhelyezett infrastrukturális 

létesítmény (kikötővasak, állványok, beton- és kőlépcsők) eltűntek.  

A folyón személyszállításra alkalmas hajók is csak csekély számban maradtak meg, 

üzemeltetők, és cégek pedig még kisebb számban vannak jelen a folyón és a folyó menti 

városokban. 

A Tisza mindszenti szakasza több helyen is kikötésre és kikötő építésére alkalmas, hiszen 

a strandnál és a kompnál is adottak a feltételek. Kiépített közút vezet le mindkét helyre, 

illetve a közművek (víz, gáz, villany) mindkét helyen elérhetőek. Ezen kívül mindkét 

helyen vendéglátóegységek várnák a „megfáradt” utasokat, ahol felfrissülhetnek. A 

kompnál a Halász Csárda, míg a strandnál a büfésorok nyújthatnak felfrissülést az 

utazóknak.  

A Hajokirandulas.hu Kft. üzemeltet menetrendszerinti és idényjellegű hajójáratokat, 

melyek a Tisza mindszenti szakaszán is végighaladnak, azonban megállni nem tudnak, 

hiszen a kikötői infrastruktúra nincs meg ehhez, így Mindszent, hosszú idő után először, 

eltűnt a Tisza hajózási térképeiről. 
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A Hajokirandulas.hu Kft. kinyilatkoztatta hajójárat üzemeltetésére az igényét a helyi 

regionális sajtóban, a Délvilág 2012. Augusztus 27-ei (68. évfolyam, 200. szám) 

számában, egy cikkben. (7-es csatolmány) 

Az ilyesfajta lehetőségeket ki kell aknázni, hiszen itt Mindszent városa már talált egy 

partnert is. Több megbeszélés után, meg kell tervezni a kikötő kiépítését, anyagi források 

előteremtését és egy reális tervet kell összeállítani szakavatott ember bevonásával, hogy 

a hajózás minél hamarabb elindulhasson, ami a város turisztikai életét nagymértékben 

feldobná, sőt esetenként a vendégéjszakák számát is növelhetné. 

10.5. Kommunikációs cél 

10.5.1. A B2C14 kommunikációs cél meghatározásának alapelemei 
A marketingkommunikációs célok meghatározásához először is el kell azt dönteni, hogy a 

város milyen képet akar önmagáról kialakítani. A kommunikálandó városkép 

kialakításához számba kell venni, hogy a település idegenforgalma mennyire szezonális 

és hogy jelenleg milyen foglalkozási lehetőségei vannak egy turistának Mindszenten, 

illetve mik azok a programok, foglalkozások, amelyek még nem működnek de 

könnyedén, akár egy év alatt, a következő szezonra megvalósíthatóak.  

Mindszent idegenforgalma leginkább a nyári szezonra épül, azonban programkínálata 

minden évszakban családias, baráti hangulatot tükröző programlehetőségeket kínál. 

Mindszent az ország déli részén, folyóvíz (Tisza) partján fekszik, így a nyári évszak 

meglehetősen napsütéses, csapadékmentes és száraz. Az efféle időjárás kiválóan 

alkalmas az aktív pihenésre, vízi sportokra. 

A várost övező környezet is az aktív pihenésnek ad teret, hiszen kerékpárúton Mártély, 

Hódmezővásárhely, valamint Ópusztaszer (Nemzeti Történeti Emlékpark) is 

megközelíthető, valamint a Tisza másik oldalán (átkelés komppal lehetséges) Csongrádig 

fut a kerékpárút a Tisza töltés tetején. A Tisza folyó erdős ártere gyalogtúrákra ad 

lehetőséget, valamint a terv alatt álló tanösvény is lehetőséget adna gyalogos, 

kerékpáros, esetleg lovas kocsis túrákra. 

Mindszent idegenforgalmának másik meghatározó ágazata a kulturális turizmus. A 

kulturális turizmus jelenleg leginkább a kulturális és hagyományőrző rendezvényekre 

épül, valamint a városban megtalálható Helytörténeti Gyűjteményre, ahol Mindszent 

városának és annak környéke történelmét ismerhetjük meg helyileg. 

                                                           
14

 B2C: business to customer / a kommunikáció az üzlettől, szolgáltatótól a vásárló felé irányul 
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Tehát egyértelmű kommunikációs célként három fő dolgot tudunk megjelölni: aktív 

pihenés, kultúra, víz (Tisza). Fontos, hogy ezek az elemek a városból kikerülő összes 

kommunikációs eszközben megjelenjek valamiféleképpen.  

Pl.: Amennyiben brosúrák, vagy szórólapok jelennek meg a városról a háttérben 

vízképként a Tisza folyó megjelenítése javasolt. Ugyan ez a www.mindszent.hu web-oldal 

fejlesztésekor is egy javasolt és követendő példa. Programajánlataink között első helyen 

kell szerepelniük a kulturális rendezvényeknek, valamint a sportolási lehetőségeknek, 

majd csak ezután következnek a látnivalók. Valamint javasolt a programajánlatok 

sűrítése is kulturális és sport témakörben is. 

A B2C kommunikáció ciklikusságának kihasználásával költségvetési takarékosságra 

tehetünk szert. Mivel maga, az idegenforgalom is ciklikus (nyári időszak) a 

kommunikáció ciklikusságát és intenzitását is ehhez kell igazítani. Egyértelműen a téli 

időszakban közepes intenzitáson kell tartani a kommunikációt és a reklámot, míg a 

tavaszi időszak valamint a nyár eleje az, amikor a reklámok intenzitásának a 

maximumon kell működni. Így ősszel és télen, a kommunikáció közepes intenzitásával 

fenntartjuk az érdeklődést városunk iránt, de mivel idegenforgalom nem várható, 

felesleges arra extra költségeket kiadni, hogy maximumon tartsuk a kommunikációt. 

 

A diagramon a 0%-os tevékenység a kommunikáció hiányának felel meg, a 40 – 50%-os 

tevékenység a passzív kommunikációnak felel meg, tehát a már feltöltött információkat 

nem szedjük le a web-oldalról, a 100%-os kommunikációs tevékenység pedig a web-

oldal heti frissítését, szóró reklámok osztását valamint a készülő Mindszent Város 

facebook oldal állandó frissítését jelenti. 



43 
 

10.5.2. A B2B15 kommunikációs cél meghatározásának alapelemei 
Kis településeknél valamint olyan régióknál, ahol a turizmus nem meghatározó a B2B 

kommunikáció céljának nem a verseny kommunikálása a legfontosabb, hanem ezzel 

szemben az összefogás. Ez azt takarja, hogy a környező településekkel való 

egyeztetések után, saját ajánlatainkon kívül a környező, üzleti partner településeket is 

ajánljuk a látogatóknak. Mindszent web-oldalán ezt a települések linkjeinek 

feltüntetésével érhetjük el, valamint a szóró reklám eszközökön elérhetőségeiket 

tüntetjük fel. 

Az ilyenfajta együttműködés egy turisztikai klaszter kialakulásához vezet, ahol 

munkamegosztás létesül, nagyban könnyítve és tehermentesítve az egyes települések 

turisztikai munkáját, munkatársait. 

Ezen felül a promóciós lefedés növekedése is megvalósul, hiszen azok a látogatók, 

akiknek nem Mindszent a kiszemelt úti céljuk, hanem valamelyik, a környéken található 

település, tudomást és információt szerezhet Mindszent szolgáltatásairól és a kis földrajzi 

távolság miatt, könnyedén ellátogathat ide is. Ezzel a módszerrel sokkal nagyobb 

célcsoport felé lehetséges a kommunikáció, és a terület összehangolt turisztikai 

szolgáltatásai attraktívabbá válhat a régió, térség, mint egy adott település. 

A B2B kommunikáció túlzott aktivitása partnereink, vagy leendő partnereink szemében 

visszásságot kelthet, és úgy tűnhet, hogy egyedül képtelenek vagyunk a turizmus 

alapjait lefektetni és más település sikerét szeretnénk meglovagolni. Ugyanakkor a túl 

hanyag B2B kommunikációs tevékenység is elfordíthatja partnereinket, hiszen 

kommunikáció hiánya nemtörődömségre utal. Éppen ezért érdemes egy átlagos szinten 

tartani a B2B kommunikáció szintjét, közös programok esetén pedig ideiglenesen 

felpörgetni azt. 
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 B2B: business to business / a kommunikáció az üzlettől, szolgáltatótól más üzletek, szolgáltatók felé irányul  
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A diagramon az 50%-os kommunikációs aktivitás egy „jó baráti” kapcsolatnak felel meg 

a települések között, akik rendszeresen biztosítják egymást együttműködési 

szándékukról. Pl.: ha egy illetékes személy ebben a témában interjút ad helyi 

sajtóorgánumoknak, akkor interjújába egyértelműen belefűzi és megemlíti partnereit. 

Intenzívebb B2B kommunikációra akkor van szükség, ha településeken átívelő 

rendezvények vagy tevékenységek szervezésére kerül sor. Ezt úgy lehet elérni, hogy mi 

ajánljuk fel együttműködésünket, még mielőtt arra partnereink felkérnének minket, 

illetve aktív információ és eszközcserékre való szándékunkat kifejezzük, amennyiben erre 

szükség van. 

10.5.3. ATL16 tevékenységek 
Az ATL tevékenységek a legmegfelelőbbek nagy tömegek eléréséhez, ezért a szolgáltatói 

és turisztikai szektorban széles körben alkalmazottak. Pozitívumok között lehet említeni, 

hogy hatásuk majdhogynem azonnali a szolgáltatás ismeretségére, és ugyanakkor 

hosszú távú hatást érhetünk el velük. Alacsony CPT17 a tömeg-célcsoportok esetében. 

Nem utolsó sorban pedig erőteljesen ellenőrizhetők az ATL eszközök és közvetlen 

hatással (elméletben, egyenes arányosságban) van az értékesítési adatokra. 

Az ATL tevékenységeknek nem csupán előnyük, de hátrányuk is van. Sokszor nem 

effektív a ráfordított költségvetés felhasználása, hiszen nagy csoportokat szólít meg, így 

gyakran történnek pontatlanságok a célcsoport-elérések folyamatában. Az üzenetek 

gyakran leegyszerűsítettek és redukáltak, így gyakran nem lehet teljes egészében a 

kommunikációs célokat megvalósítani, valamint hatásai hiába szemmel láthatóak, pontos 

mérése szinte lehetetlen. 

                                                           
16

 ATL: above the line / vonal feletti reklám és kommunikációs tevékenységek (TV, rádió, nyomtatott sajtó, 
plakátok, online hírdetések) 
17

 CPT: cost per transaction / 1000 fő elérésének a költsége egy reklámtevékenység alatt 
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Elsődleges ATL tevékenységi partnereink a helyi sajtóorgánumok lehetnek, valamint azok 

a partnertelepülések, akikkel sikerül a fentiekben említett kapcsolatot (lásd 3.1.2. pont) 

kiépítenünk. A helyi orgánumok leginkább a rendezvények kommunikálásában lehetnek 

segítségünkre (Mindszenti hírek, Délvilág stb.), míg a térség települései saját szórólapjai 

és nyomtatott dokumentumai általános reklámot jelenthet nekünk, és persze cserébe mi 

is ATL reklámként működtetjük saját brosúráinkat. 

A fentiekben a relatívan alacsony költségű ATL tevékenységeket elemeztem. Kissé 

magasabb költségekkel járhat a plakátok készítése, melyeket bárhol el lehet helyezni, 

illetve az online hirdetések, melyek gyakran nagy költségekkel járnak, ezért a kezdeti 

időszakban ezek a tevékenységek nem javasoltak. 

Minden kommunikációs tevékenységnél, így az ATL tevékenységeknél sem szabad 

megfeledkeznünk arról a városképről, amit Mindszent önmagáról kíván kialakítani, tehát 

a megjelenő hirdetések tartalmi és esztétikai mivoltának teljes mértékben meg kell 

egyezni a kommunikációs célokkal. Amennyiben ez nem történik meg, a város imázs és 

városkép zavarossá válhat a látogatók szemében. 

10.5.4. BTL18 tevékenységek 
A BTL tevékenységek elsődleges előnyük, hogy célcsoport-elérésük szinte 100%-os 

hatékonysággal működik, azonban nagyátlagban igen költségesnek bizonyulnak – néhány 

kivételtől eltekintve – és kis tömegeket szólít meg. 

(Először is meg szeretném említeni első BTL kommunikációs sikertörténetünket, amely 

2012. 07. 21-én történt a Csongrádi Regatta nevű rendezvénysorozaton, ahol Tisza 

menti települések képviselői fektették le a Tisza menti turizmus közös alapjait, ahol 

Mindszentet is képviselték önkormányzati intézményekből és magánemberek is. Itt 

Mindszent a kapcsolatépítés első lépéseit tette meg: pl.: Hét Vezér Turisztikai Desztináció 

Menedzsment (csongrad@turinform.hu); Tarnai Gábor hajótulajdonos és üzemeltető 

(info@hajokirandulas.hu; www.hajokirandulas.hu); és Magyarkanizsa község 

(turkanj@eunet.rs)   

A BTL eszközök (8-as csatolmány) közül már szó volt a szóró reklámokról, de ott 

leginkább annak külalakja volt elemezve. Ebben a pontban az efféle nyomtatványok 

tartalma sokkal lényegesebb. Megszerkesztésüknél figyelembe kell venni azt, hogy mire 

kíváncsi egy Mindszentre látogató turista, és azt is mi mit szeretnénk neki mutatni, 

nyújtani, valamint hogy vannak-e olyan szervezeti, vállalkozó vagy települési 

partnereink, akiket fel kell tüntetnünk.  

                                                           
18

 BTL: below the line / vonal alatti reklám és kommunikációs tevékenységek (vásárok, kiállítások, konferenciák, 
akciók, ajándékok, direkt marketing (kuponok, hírlevelek), ügyfélkapcsolat menedzsment, public relation) 
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Elsősorban Mindszent bemutatása a cél, a kommunikációs célok nem feledve egy 

rövidebb leírásban. Ezek után programajánló kerül bele a nyomtatott anyagba 

szálláslehetősekkel egybekötve, majd a végén fel kell tüntetni támogatóinkat és 

partnereinket. (itt a támogatók és partnerek ATL tevékenységre használják a mi BTL 

tevékenységünket).  

Turisztikai vásárok, kiállítások és konferenciák látogatása erősen ajánlott, ha 

költségvetés nincs a budapesti találkozók részvételének fedezésére, akkor legalább 

Csongrád megyén belül. Ezek a rendezvények a színterei az új partnerkapcsolatok és a 

támogatók megszerzésének, valamint új, potenciális vendégekkel való találkozásoknak. 

A direkt marketinget kétféleképpen is fel lehet használni. Egyik lehetőség, ha szervezetek 

vezetőségeit, iskolákat célzunk meg hírleveleinkkel, ajánlataikkal, hiszen ők aztán egész 

csoportokat is tudnak mozgatni, illetve egy törzsvendég program bevezetés kapcsán is 

használható kuponok szétosztásával illetve hírlevelekkel. 

A törzsvendégprogram másik lehetséges megvalósításának az eszköze a CRM,19 amely 

elsősorban olyan törzsvásárlóknál javasolt alkalmazni, akik megbízhatóak és nagy 

tömegeket mozgatnak. Az egyik ilyen lehetséges partnerünk Magyarkanizsa lehetne, és a 

két település között a kapcsolat intézményesített, testvérvárosi kapcsolat elérése lehetne 

a cél. (lásd 9. pont) 

Ajándékok és akciók alkalmazásához meglátásom szerint egy intézményi együttműködés 

alapján nyílna lehetőség (lásd 4. pont). 

11. Értékesítési csatornák 
Megpróbálhatjuk értékesíteni a szálláshelyünket közvetlenül hirdetéssel, 

turisztikai kiállításokon való részvétellel. Ez egyedül igen költséges és nehézkes. Itt 

közvetlenül találkozhatunk a „potenciális” vendéggel, vagyis az érdeklődővel. Ez 

mindenképpen rangot, elismertséget ad, bizalmat kelt a vendégben. 

Egy másik-önmagától működő-értékesítési lehetőség a „szájhagyomány”. Azonban ez 

csak akkor működik, ha maximálisan a vendégért vagyunk és törődünk vele, ha apró 

figyelmességgel lepjük meg. Pl.: A friss gyümölcsből az asztalra tehetünk kóstolónak, 

vagy szendviccsel, kis pohárka pálinkával, borral, üdítővel várjuk a megfáradt érkező 

vendéget. Vagy ha nem tudjuk fogadni, az éjjeliszekrényre tehetünk csokoládét 

a kredencre, vagy a hűtőbe tehetünk a frissen főzött lekvárból stb. De ne vigyük túlzásba 

a „pátyolgatást”, nem minden vendég szereti. Várjuk meg, hogy a vendég közeledjen. 

                                                           
19

 CRM: customer relationship management / ügyfélkapcsolat menedzsment 
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A harmadik lehetőség, hogy amennyiben egy teljes, több napra szóló turisztikai 

csomaggal tudunk előrukkolni, akkor ezt megpróbálhatjuk utazási irodákon keresztül 

értékesíteni. Általában az utazási irodák 10 – 20 %-os haszonnál kezdik el forgalmazni az 

arra alkalmasnak ítélt turisztikai csomagot.  

12. Cselekvési program 
A cselekvési program nagyban függ a tervezet elfogadásának időpontjától, és attól, hogy 

mikor milyen erőforrásokat képesek mozgósítani az érintettek. Az itt ábrázolt cselekvési 

tervet a Guntt-Chart (9-es csatolmány) alapján készítettem el, és elsősorban egy 

egyéves lehetséges kivitelezési tervet mutat be. 

Ennek a programnak a cselekvési tervénél konkrét időpontokat feltüntetni nehéz, hiszen 

a program kivitelezésének konkrét időpontjai nagyban függnek a cselekvési terv első 

lépésének megtételétől. Azonban egymáshoz viszonyított, időtartamot mérő és mutató 

ábra felállítása nem okoz különösebb nehézségeket, hiszen az egyes cselekvési és 

kivitelezési lépések időtartama és egymáshoz viszonyított sorrendje felmérhető. 

A Guntt-Chart egyik fontos eleme a kritikus lépés meghatározása. Ez az a lépés, amely 

kulcsfontosságú bármilyen munkafolyamat elkezdéséhez, vagy romba döntheti eddigi 

munkánkat és megakadályozná a további munkafolyamatokat. Meglátásom szerint ez a 

vállalkozókkal való egyeztetés, hiszen ha ők nem állnak a turizmus mellé, akkor 

egyértelműen feleslegesség vált az eddigi erőfeszítés és nem lehetséges a további 

munka. Ma, Mindszenten tőke nélkül lehetetlen a turizmust beindítani és tőkéjük 

egyértelműen a vállalkozóknak van, tehát az ő munkájuk és közreműködésük 

elengedhetetlen a turizmus kiépítésében. 

13. Konklúzió 
A projektben említett analízisek és részkövetkeztetések alapján arra a konklúzióra 

jutottam, hogy körültekintő munkával a turizmus minimális előremozdítása csupán attól 

függ, hogy a turizmus fejlesztésével, mint témával és feladattal foglalkoznak-e vagy sem. 

Erőteljesebb fellendülés és a turizmus beindítása sem kizárt, azonban ehhez a projektben 

leírt 1 – 1,5 évet felölelő rövidtávú időszak erőltetett munkát és minimális tőkebevonást 

igényel. Amennyiben a terv középtávú tervként szerepel a város fejlesztési-tervében a 

munkamenet erőltetettségén lehet csökkenteni, de a minimális pénzügyi tőke bevonása 

akkor is elengedhetetlen. 

A pénzügyi tőkén kívül, nagy, az egész települést átfogó összefogásra van szükség 

önkormányzati, intézményi és vállalkozói szinten. A vállalkozók lesznek azok, akik a 
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vállukon viszik a turisztikai iparágat pénzügyileg és humán-erőforrási téren, de egy 

pozitív végkifejlet esetén ők lesznek azok is, akik a legtöbbet profitálhatnak a 

turizmusból. Mindazonáltal a városnak is nagy erőket kell önkormányzati és intézményi 

szinten megmozgatni, hiszen a város is sokat nyer egy pozitív végkifejletből. Fellendül a 

turizmus és a kulturális turizmus, az idegenforgalom, amely hosszútávon valószínűleg új 

munkahelyek teremtését teheti lehetővé. 

A piaci kereslet, ha csak lassan is, de egyértelműen növekvő tendenciát mutat a falusi- 

vagy falusias turizmus iránt, így tehát az ilyesfajta turisztikai attrakció megfelelő 

tervezéssel, ha nem is feltétlenül profitáló az első pillanatban, nagy valószínűséggel 

jövedelmező üzletággá válik a település és a lebonyolításban segédkező vállalkozók 

számára. 

A pénzügyi, vállalkozói és intézményi erők bevonása mellett, egy ilyen szintű turisztikai 

attrakció fenntartásához elengedhetetlen legalább egy, de jobb esetben kettő szakember 

foglalkoztatása. A szakemberek feladata elsősorban a turizmus egészének irányítása, a 

szálak (önkormányzat, intézmény, vállalkozók) egybetartása, pályázati források keresése 

és megírása. 

A városban foglalkoztatott szakember/szakemberek segítségén kívül célszerű tagságot 

vállalni a különböző turisztikai egyesületekben, hiszen ők azok, akik a régió egészét 

felkarolva még nagyobb intenzitással turistacsoportokat tudnak csábítani a településre, 

illetve akik a nagyobb beruházásoknál forráshoz juttathatják a települést. 

Mindszent adottságai teljes mértékben megfelelnek a turizmus elindításához, a kérdés 

már csak az, hogy akarunk-e ezért tenni vagy sem. Amennyiben igen a piaci tendenciák 

is pozitív jövővel kecsegtetnek, így tehát egyértelművé válik az, hogy a turisztika 

kiépítésének lehetőségét nem szabad elszalasztani. 
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14. Csatolmányok 

14.1. Csatolmány 1 – foglalkozások, szervezett szabadidős tevékenységek listája  
Nyílt foglalkozásaink - Klubok időbeosztása minden korosztály számára: 
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Figyelem! Azok a tevékenységek, melyek mellé nem írtunk helyszínt, azok a Kulturális Központban zajlanak.  

Vannak olyan tevékenységek, melyek térítési díj ellenében vehetők igénybe. Kérjük, hogy érdeklődj személyesen a helyszínen.
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14.2. Csatolmány 2 – Településmarketing modell 

 

14.3. Csatolmány 3 – PLC görbe 

 

 

Jelmagyarázat: 

Sales Volume: Eladott mennyiség 

Time: Idő 

Developement: Fejlesztés 

Introduction: Bemutatkozás a piacon 

Growth: Növekedés 

Maturity: „elöregedés”, értékesítési maximum 

Decline: csökkenés 

Csillag: a falusi turizmus a piacon 
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14.4. Csatolmány 4 – A falusi turizmus piaci részesedésének változásai 

 

 

14.5. Csatolmány 5 – szálláshely / 1000 fő 2010-ben 

 

14.6. Csatolmány 6 – Versenyképességi kollekció elemzés 
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14.7. Csatolmány 7 – Délvilág újságcikk 
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14.8. Csatolmány 8 – BTL reklámanyag 
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14.9. Csatolmány 9 – Akcióterv (Guntt-chart) 
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Fenntarthatósági marketing 

(gyalogtúrák, kerékpártúrák, kerékpáros kemping) 

1. Fenntarthatósági marketing fogalma 
A fenntarthatósági marketing több más marketing rendszerszerű integrálásnak fogalma. Három fő 

elemből áll: öko-marketing, social-marketing (társadalmi-marketing), relationship-marketing 

(kapcsolattartó-marketing). A Fenntarthatósági marketing teljes megértéséhez a három 

alappillérének megértése szükséges. 

 

Öko-marketing: Az öko-marketing legfőbb feladata az, hogy a szolgáltatást olyan fényben 

tüntesse fel, hogy a szolgáltatás megtermelése közben vagy annak fogyasztása közben az nincs 

káros hatással a környezetünkre, vagy kevésbé káros, mint más, hasonló típusú 

szolgáltatásoknak. Az öko-marketing kommunikációs célok megtervezésénél fontos tudni, hogy a 

kidolgozásra váró termék vagy szolgáltatás tudatosan zöldnek van tervezve, vagy esetleg a 

szolgáltatás zöldre sikerült, de nem a környezetvédelem volt az elsődleges cél. Ez az öko-

marketing (így a fenntarthatósági marketing) vásárlószegmentálásánál fontos tényező. Másik 

fontos dolog, mielőtt az öko-marketinget használni kezdjük, hogy azt vásárlószegmentálásra vagy 

szolgáltatásdifferenciálásra kívánjuk használni. 

 

Social-marketing: A social-marketing megpróbálja a legújabb társadalmi igényeket kielégíteni. 

Nem föltétlen az ár és a minőség az elsődleges szempont a social-marketingben, bár nem 

elhanyagolhatóak ezek sem. A social-marketing azt a tényt használja fel szolgáltatásai 

vásárlóinak megtartására, hogy a vásárló egyéb más társadalmi igényeit kielégíti. Egy példán 

keresztül: a turistának gyalogtúrára van igénye, azonban a túra közben a túravezető által 

oktatásban is részt vesz, hiszen egy nagy tudású, a természetről és környezetünkről sokat tudó 

ember a túravezetője. Így a szolgáltatás megfelel az „életen át tanulás” társadalmi igényének, 

hiszen még kikapcsolódás közben is tanulunk. Ugyanakkor megfelel az egészséges életmód 

társadalmi igényeinek is, hiszen testmozgást végez a túrázó. 

 

Relationship-marketing: A relationship-marketing abban különbözik a hagyományos 

marketingtől, hogy felismeri a vásárló hosszútávon is jövedelmező lehet az üzlet számára. Ez a 

marketingtípus túllép a vásárló és a szolgáltató között megszokott régi kommunikációs 

csatornákon, mint pl.: reklám és akciós reklámüzenetek. Fontos elve a relationship-marketingnek 

a kétirányú kommunikációs csatornák kiépítése. Így a vásárlói visszacsatolások alapján általános 

változtatásokat lehet véghezvinni a szolgáltatás egészén fejlesztés céljából, illetve ha egy vásárló 
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bizonyos szolgáltatási elemek személyre szabását igényli, a lehetőségeknek megfelelően a 

szolgáltató ezt az igényt megpróbálhatja kielégíteni. Ezek a visszacsatolások általában kérdőívek 

(hagyományos vagy elektronikus formában) formájában érhetőek el, azonban ha a szolgáltató 

egyszerre kisebb számú vásárlóval dolgozik, akkor beszélgetések során is burkoltan, gyakran 

spontán fontos információkat gyűjthet be. 

 

Fenntarthatósági marketing: a fenntarthatósági marketing egyéb főbb ismérvei, hogy a 

szolgáltatás előállításánál az önkéntesekre óriási szerep hárul. Az önkéntes munka egy egyre 

inkább kibontakozó társadalmi igény. A fenntarthatósági marketing célja a már meglévő, és 

mostanában kialakuló társadalmi, környezeti és vásárlói megatrendek kielégítése, miközben 

egyértelműen profitot próbál termelni. 

 

Egy másik fontos elve a fenntarthatósági marketingnek az, hogy az általános sztereotípiákat 

csökkentse a marketinggel és a gazdasággal szemben és próbálja közelebb hozni egymáshoz a 

környezettudatos vásárlót és a szolgáltatót. Általános hiedelem, hogy a gazdaság és marketing a 

„fogyassz többet” szlogennel fémjelezhető, míg a környezettudatos életmód a „vigyázz a Földre” 

mondattal illethető, és ezek egymással összeférhetetlenek. 

 

 

 

 

Azonban egy újabb, társadalmi változás megkönnyíti a fenntarthatósági marketing eme feladatát, 

hiszen egyre több vásárló kezdi egy egész rendszerben látni a gazdaságot az előállítástól a 

fogyasztásig. Pl.: egy vásárló, aki fát kíván venni, manapság már tudja azt, hogy hiába él 

Európában, azok a környezeti és klímaváltozások az általa lakott hely időjárására is hatással 

vannak, melyeket az idézi elő, hogy a fát ő egy olyan beszállítótól vásárolja, amely az esőerdőből 

szerzi be a fát. Egy nekünk közelebbi példa lehet, hogy egy turista meg szeretné ismerni 

Mindszent vagy Csongrád-megye kulturális és természeti értékeit, de tudja azt, hogy ha mindezt 

nem gyalog vagy biciklivel teszi meg akkor a CO2-kibocsátással károsítja azt a környezetet, amire 

valójában kíváncsi. 

Fogyassz többet! 

Gazdaság/marketing 

Fenntarthatósági 

marketing 

Vigyázz a Földre! 

Környezetvédelem 
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2. Vásárlói igények a fenntartható és zöld szolgáltatásokra 
Egy 1000 főn elvégzett, az országra reprezentatív felmérés20 szerint ma a magyar vásárlók 20%-

a valamilyen formában környezettudatosan vásárol és fogyaszt.  

Ez a 20% az alábbi módon tevődik össze: 4% LOHAS fogyasztó (Lifestyles of Health and 

Sustainability – Egészséges én Fenntartható Életmód), 4% követő csoport és 12% potenciális 

zöldek. 

 

LOHAS fogyasztó: azokat a vásárlókat és fogyasztókat nevezzük így, akik életvitel szerűen 

védik és óvják környezetüket, gyakran tömegmegmozdulásokon is hajlandóak részt venni, ha 

környezetvédelemről és környezettudatosságról van szó. Általános jellemzőjük hogy hajlandóak 

nagyobb összegű pénzt áldozni azért, hogy valóban zöld terméket, vagy fenntartható gyártási 

móddal előállított szolgáltatást, vagy terméket vásároljanak. Próbálják meggyőzni a 

környezetükben élőket az effajta életvitel és fogyasztói magatartás pozitív mivoltáról. Általában 

magasabb jövedelműek és magasabb iskolázottságuk van az átlag fogyasztónál. 

 

Követő csoport: Ők olyan vásárlók, akik meg vannak győződve a fenntarthatóság fontosságáról, 

de nem kívánnak olyan aktívan részt venni a fenntartható világ kialakításában, mint a 

fenntartható fogyasztók. Pénzt azonban hajlandóak áldozni fenntartható termék vagy szolgáltatás 

megvásárlására, bár ebben nem mindig a környezettudatos szemléletmódjuk a meghatározó, 

sokkal inkább az, hogy trendinek és divatosnak, gyakran menőnek gondolják a zöldtermékek 

vásárlását. Rájuk is jellemző hogy magasabb jövedelemmel és általában magasabb 

iskolázottsággal rendelkeznek. 

 

Potenciális zöldek: ebbe a csoportba azok a vásárlók tartoznak, akik elsősorban saját 

érdekeiket veszik figyelembe a vásárlásnál, és nem a környezetet tartják elsődleges 

szempontnak. Saját egészségük vagy pénztárcájuk érdekében vásárolnak környezetbarát 

szolgáltatásokat vagy termékeket (rájuk valójában nem nagyon jellemző a környezetbarát 
                                                           
20

 A gödöllői Szent István Egyetem felmérése 
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szolgáltatás tudatos igénybevétele, hiszen a szolgáltatás rendszerben-látásához az önös érdeken 

túl kell nézni). 

 

Mindszent: Az előző adatokból és a mindszenti turisztikai adatokból statisztikai számítások 

alapján felmérhető hogy potenciálisan mekkora az igény a már meglévő turisztikai fogyasztók 

között a fenntartható turizmusra, és az esetleg értékesítésre kerülő helyi termékekre, hiszen ezek 

a termékeket is fenntartható vagy részben fenntartható módon állították elő (méz, pálinka, 

lekvár, sajt). A falusias gazdaságokból kikerülő vagy háztáji termékek köztudottan kevésbé 

terhelik a környezetüket az előállítás során, mint a nagyipari termékek. 

Mindszenten 9,2 szálláshely jut 1000 lakosra21, ami azt jelenti, hogy 1,92 ~ 2 környezettudatos 

fogyasztói szálláshely jut 1000 lakosra. Eltöltött vendégéjszakákra tágabb, regionális adatok 

állnak rendelkezésünkre. Eszerint Magyarországon összesen 20 411 000 vendégéjszakát töltenek 

el, melyből a régió nagyjából 2,5%-kal veszi ki a részét, ami 510 275 vendégéjszakát jelent. 

Mivel a külföldi és a legfontosabb külföldi turistákat küldő országok fogyasztói trendje nagyjából 

megegyeznek, így következtethetjük, hogy minden ötödik vendégéjszakát a régióban töltő turista 

tudatos fogyasztó, számszerűen 102 055. 

 

Amennyiben ezeket a vásárlókat és fogyasztókat kívánjuk megcélozni, bizonyos szempontok 

alapján előnyben részesülünk a nagyobb települések városokkal szemben, hiszen egy vidéki 

település marketingkampányában sokkal hitelesebben hangzik a környezettudatos életmód, 

valamint, ez nem csak hitelesebb, hanem egyszerűbben el is érhető. A kisebb távolságokat 

könnyebben meg lehet tenni gyalog vagy biciklivel (nagyobb város => nagyobb távolságok) 

illetve a háztáji gazdaságok is nagyobb szerepet játszanak a kisebb települések életében, mint a 

nagyobb városokéban. 

3. Fenntarthatósági marketing kommunikációja 
A fenntarthatósági marketing kommunikációjának főbb céljai a hosszú távú tervezés, de ez nem 

jelenti rövid vagy középtávú sikerek elérésének mellőzését: a  kétoldalú kommunikáció a 

fogyasztó és a szolgáltató között, bizalom kiépítése és a legfontosabb, hogy a társadalmi és 

környezetvédelmi igények és trendek kielégítésének kommunikálásában a nagyfokú pontosság 

elengedhetetlen. 

Mivel az eddigi turisták, akik idelátogattak, kulturális vagy sportos kikapcsolódásra vágytak, így a 

fenntartható marketing kommunikáció első lépéseit rájuk kell alapozni. Az elkövetkezendő 

időszakban érkező vendégeknél burkoltan reklámozni kell a fenntartható világ felé való 

elkötelezettségünket. A kulturális értékek megőrzésének, a környezetünk védelmének, a 
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 Megadott statisztikai adatok forrása: KSH, a kiszámított statisztikai adatok forrása: saját számítások 
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testmozgás egészséges hatásainak és a társadalmi értékek és trendek fenntartásának és 

követésének fontosságát kell hangsúlyozni. Ezek szórólapokkal, kisebb párbeszédekkel érhetőek 

el. Az első időszakokban a BTL22 tevékenységek nem ajánlottak, hiszen az túlzott rámenőségre 

utalhat, ami a fogyasztót eltávolíthatja tőlünk, így a hosszú távú kapcsolatok kialakulását 

veszélyeztetheti. 

Néhány hónapos kommunikáció után a fogyasztói visszacsatolásokat is lehet reklámra használni. 

Ezeket az információkat, ha a beszélgetések alapján begyűjtöttük, le kell jegyezni, ha kérdőívvel 

összegyűjtött, akkor pedig érdemes kvalitatív kutatásokat végezni. 

Az ilyen módon összegyűjtött információk reklámozása megalapozza a szolgáltatás és a 

szolgáltató megbízhatóságát és szavahihetőségét, hiszen lehet hivatkozni az eddigi vendégek 

véleményére. Ekkor jön el az a pillanat, amikor az ATL23 kommunikáció mellé a BTL is beiktatható 

olyan formában, hogy pl.: a vendégek véleményét a reklámokba beleszőjük direkt formában, a 

fenntarthatósággal kapcsolatban. Hangsúlyozzuk reklámjainkban az önkéntesek munkájának 

elengedhetetlenségét, és ezért köszönetet is nyilvánítunk nekik. Vagy a helyi termékekből 

kóstolót kínálunk, de közben kihangsúlyozzuk, hogy az a termék elkészítése közben teljes 

mértékben helyi (így a kulturális, gasztro-kulturális érdekek érvényesülnek) alapanyagokat 

használtunk fel (így a környezetvédelmi érdekek érvényesülnek, hiszen nincs a beszállításnál 

hatalmas környezeti problémákat okozó gázok kibocsátása, mint más nem helyi termékek 

elkészítésekor). Ha a fogyasztó ilyen mértékben betekintést nyerhet a turizmust szolgáltató 

rendszerébe, akkor ez sokkal közvetlenebb, személyesebb hangulatot eredményez, ezért a 

vendégek elégedettsége emelkedik. 

Így néhány hónap lezajlása alatt a sport és kulturális értékek iránt érdeklődő vendégeket 

felhasználhatjuk újabb, a környezetvédelem iránt elkötelezett vendégek elcsábítására, valamint 

olyan vendégeket is ide tudunk vonzani, akik mindhárom elv iránt elkötelezettek. Azok a 

vendégek, akik mindhárom elv iránt elkötelezettek, lehetnek a potenciális visszatérő 

fogyasztóink. A visszatérő vendégekkel érdemes akkor is kapcsolatot tartani, mikor nem 

tartózkodnak nálunk. Ezt a legegyszerűbb e-mailben, párbeszéd formájában. Pl.: a szolgáltatások 

fejlesztésére irányuló kérdések eldöntésébe való bevonással, ajánlatok küldésével, valamint a 

lojalitás kiépítésének egyik legjobb eszköze, a törzsvendég csomag kidolgozása: pl.: a 

biciklibérlés ingyenes, ha bizonyos időnél többet tölt itt, vagy ha már másodjára vagy harmadjára 

látogat el hozzánk. Így a fenntartható marketing teljességben kibontakozik. Fontos azonban az 

úgynevezett greenwash elkerülése. 

Greenwash: Ez egy olyan PR eszköz, amely egyértelműen a profit növelésére irányul, ez 

sokakban ellenszenvet válthat ki. Úgy próbál nagyobb profitra szert tenni, hogy próbálja a 

szolgáltatót, vagy vállalatot környezettudatosnak mutatni, még akkor is, ha ez csak részben igaz 
                                                           
22

 BTL eszköz: burkolt üzenetközvetítés, indirekt kommunikációs forma: transzparensek, termékkipróbálás, irányzott 
árengedmények stb. 
23

 ATL kommunikáció: direkt kommunikációs forma: szóró reklám és egyéb más média felhasználása 
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rá, ezzel több fogyasztót meggyőzni arról, hogy tőle vásároljon. Több vásárló egyenes 

arányosságban van a nagyobb profittal. 

Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, a reklámokban leírt információkat körültekintően kell ellenőrizni. Pl.:a 

helyi termékként kínált étel, tényleg helyi termék-e, vagy csak részben az; hogy a vendég itt 

tartózkodása alatt valóban csupán gyalog és kerékpárral fog közlekedni, így teljes egészében a 

fenntarthatóság jegyében tölti el üdülését, vagy esetleg csak „fenntarthatóbbnak” kell a 

szolgáltatásainkat megemlíteni, mert igaz, hogy sok program kerékpáron és gyalog történik, de 

egyébként autót vagy buszt is igénybe kell venniük a közlekedésre. Bár megjegyzendő, hogy a 

tömegközlekedés fenntarthatóbbnak, de nem teljesen fenntarthatónak nevezhető addig, amíg a 

buszok fosszilis tüzelőanyaggal közlekednek.  

Bizonyos mértékig a szolgáltatásról mi magunk is el tudjuk dönteni, mely kategóriába tartoznak, 

azonban bizonytalanság esetén, és abban az esetben, ha ezzel a témával komolyabban 

foglalkozni kíván Mindszent városa, a statisztikai számadatok és a piaci potenciál adatai 

önmagukért beszélnek, érdemes a hatóságoktól bevizsgálást kérni.  
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4. Kerékpáros és gyalogos túraútvonalak (Kerékpártúra - A Természetjáró 
Szövetség ajánlásával készült; a gyalogtúra – Rideg Erika munkája) 

„PONGYOLA PITYPANG” KERÉKPÁROS TERMÉSZETJÁRÁS 

A kerékpáros természetjárást népszerűsítjük a túrasorozattal, és Csongrád megye értékeit is megismertetjük azokkal, 

akik még nem jártak itt vagy nem láttak mindent. 

Program 

1. Emlékpark túra 
Útvonala: Mindszent – Ópusztaszer – 
Mindszent 
Táv: 32 km, szintemelkedés 50 m 
Fokozata: könnyű 
Belépő az emlékparkba: a megtekinteni kívánt 
attrakciók függvényében 2.400 – 5.500 Ft 
között van (amennyiben a Feszty-körképet is 
látni szeretné, a legolcsóbb belépő 2500 Ft) 
 

2. Történelmi emlékhelyek, természeti érdekességek túra 
Útvonala: Mindszent – Ópusztaszer – Pusztaszer – Tömörkény – 
Csanytelek – Csaj-tó - Mindszent.  
Táv: 62.5 km-kerékpárral + kb. 4 kilométernyi gyaloglás, 
(szintemelkedés kb.110 m) 
Fokozata: könnyű-közepes 
Belépő: a megtekinteni kívánt attrakciók függvényében az 
emlékpark belépője 2.400 – 5.500 Ft között van (amennyiben a 
Feszty-körképet is látni szeretné, a legolcsóbb belépő 2500 Ft), a 
Csaj-tó szigorúan védett területén a szakvezetés díja gyerekeknek 400 Ft/fő felnőtteknek 600 Ft/fő. 

 

3.  Névadónk, a fekete város 
Útvonala: Mindszent – Csaj-tó – Csanytelek – Felgyő – Csongrád - 
Mindszent.  
Táv: 73 km-kerékpárral+kb. 4 kilométernyi 
gyaloglás,(szintemelkedés kb.180 m) 
Fokozata: közepes 
Belépő: a Csaj-tó szigorúan védett területén a szakvezetés díja 
gyerekeknek 400 Ft/fő,  
felnőtteknek 600 Ft/fő. Tari László Múzeum + Múzeumház 400 
Ft/fő 
 

 
4. A Sarlós Isten földjén: 

Útvonala: Mindszent – Szegvár – Mindszent 
(Igény esetén evezési lehetőség a Kurcán. Irányár 1000 Ft/fő.) 
Táv: 22 km.  
Fokozata: könnyű 
Belépő: Falumúzeum + Malommúzeum 400 Ft/fő 
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5. Vármegyeházak 
Útvonala: Mindszent – Szegvár – Szentes – Mindszent 
Távja: 44 km, (az alapprogramban résztvevőkre +3 km 
gyaloglás, a reptéri programot választókra + 6 km 
kerekezés vár) 
Fokozata: könnyű 
Költségek: 
Belépő: Falumúzeum + Malommúzeum 400 Ft/fő, Koszta 
József Múzeum – 500 Ft, Fényírda 400 Ft 
 

6. Irány az északi sark 
Útvonala: Mindszent – Szegvár – Szentes – Ecseri 
templomrom – (Csongrád megye legészakibb pontja) – 
Eperjes – Gádoros – Árpádhalom – Nagymágocs – 
Derekegyház – Mindszent 
Táv: 110 km, szintemelkedés 200 m (Amennyiben a túra 
keretében kerül sor a legészakibb pontunkat jelző kopjafa 
avatására, akkor további kb. 26 km megtételére kell 
számítani.) 
Fokozata: nehéz 
 

7. Vásárhelyi promenád 
Útvonala: Mindszent – Mártély – Hódmezővásárhely – Mártély – 
Mindszent.  
Távja: 45 km. 
Fokozata: könnyű 
Belépő: Belvárosi fazekas ház 500 Ft, Tornyai János Múzeum 400 Ft 

 

8. Kerékpárral a tanyavilágba 
Útvonala: Mindszent – Mártély – Hódmezővásárhely – Csomorkány – 
Papi szélmalom –Hódmezővásárhely – Mártély – Mindszent 
Távja: 74 km. Szintemelkedés 220 m 
Fokozata: közepes 
Belépő: Tornyai János Múzeum 400 Ft 

 

9. A Tiszától a Marosig 
Útvonala: Mindszent – Mártély – Hódmezővásárhely – 
Szikáncs – Földeák – Óföldeák – Földeák – Makó – 
Kiszombor – Makó – Maroslele – Batida – 
Hódmezővásárhely – Mártély – Mindszent 
Táv: 120 km 
Fokozata: nehéz 
Belépő: József Attila Múzeum 800 Ft, óföldeáki 
erődtemplom – belépő nincs, de 160 forintért szép 
képeslapot lehet kapni  
 
 

A túraútvonalakat a Csongrád Megyei Természetbarát Egyesület ajánlásával készítettük elő.
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GYALOGTÚRÁZÓKNAK  

 

Az útvonalakat a közvetlen környezetünkben 

terveztük meg, mivel nagyon fontosnak tartjuk 

a helyismeretet, illetve a szűkebb 

környezetünk megismerésével az 

identitástudatunk növelését, fejlesztését. Ezen 

keresztül pedig az egészséges életmódra 

nevelést segítjük elő a természetközelség 

élményével fűszerezve. 

 A gyalogtúra esetében a természettel való szimbiózis-

élmény még intenzívebben meg tud valósulni, mint egy 

kerékpártúrán. A gyalogos túrázás közben könnyedén 

végigsimít a kezével egy fűszálon, megvizsgál egy 

virágot, vagy egy bogarat. A szemlélődés elmélyültebb 

lehet, mint kerékpározás közben. A gyalogtúrákon a 

természetközelség egyaránt hat az érzékszervekre, a 

lélekre, az idegrendszerre. Olyan pihentető és relaxációs 

hatást érhetünk el egy-egy túrán, amely nagy segítséget 

jelent a hétköznapok rohanó életmódja közepette. 

Feltöltődve, lelkileg, szellemileg kiteljesedve térhetünk vissza egy-egy túra után a mindennapi tennivalóinkhoz. 

Az útközben szerzett élmények emléknyomokat hagynak bennünk, melyek a későbbiekben is segítenek a 

stressz kezelésben.  

 A túráinkon minden alkalommal szakvezető irányításával, 

iránymutatásával veszünk részt. Leggyakrabban helyi illetőségű 

madarászunk vezeti majd a túrákat (Rideg Erika). A szomszédos 

településen a Természetvédelmi Tájegységben tervezett 

kirándulásunkat viszont a Bodnár Bertalan Oktatóközpont 

munkatársa, aki szintén mindszenti, (Kulcsár Szabolcs) szakmai 

segítségével bonyolítjuk le.  

Tervezett útvonalak 

1. Nagyér-Kerektó (Ávéd László kopjafa)- 

Osztora-Dög (Tisza-holtág)  

2. Major-Pintér-híd (Samu tanyák) a Kurca mentén az 

új hídig  

3. Tiszai szabad strand-Kisrév (az ártéren haladva) – 

Körtés (Mihály) – Szilvás 

4. Dong ér – Meggyes tó (horgásztó)  

(átkompolással a Tiszán)  
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5.  A Tisza partján Ányás és környéke  

6. Mártélyi tanösvény (Bodnár Bertalan Oktatóközpont 

munkatársa szakvezetésével. Kulcsár Szabolcs vezetésével) 

500,-Ft /fő) számlaképes az 

7. Ásotthalmi Láprét – Csodarét  

 

1988-ban Fűzné Kószó Mária biológia szakos tanárnő fedezte fel. 

1992-ben országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították a 95 hektárnyi Csodarétet. 251 

magasabb rendű növényfaj található itt, melyek közül 15 faj fokozottan védett, ill. védett kategóriába 

tartozik.  

A Láprét alacsony buckasorokkal határolt semlyék, ahol a változatos talajfelszín miatt gazdag növényvilág 

maradhatott fenn. A terület egyik legnagyobb növénytani értéke a kora tavasszal virágzó egyhajúvirág. A 

másik kiemelkedő természeti érték a fokozottan védett mocsári kardvirág. A növényvilág mellett igen 

gazdag állatvilága is.  

Az 1990-ben védetté nyilvánított, nagy botanikai értékkel bíró, 

jelenleg a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó sztyeppes, lápos rétnek 

több neve is van: Királyhalmi rét, Ásotthalmi láprét, Csodarét.  
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5. Mindszenti „Bringakemping” (Antal Lajos munkája) 
Mindszenti kemping, vagy Bringakemping Mindszent? 

Az interneten keresgélve alig találok olyan kempinget, amely kimondottan a bringások igényeit elégítené ki. 

 A mindszenti kempinget lehetne ilyen helyként reklámozni, illetve ebbe az irányba fejleszteni. 

Mivel lehet Mindszentet ajánlani? 

- Könnyen bejárható alföldi túrákkal. 

- Mindszentről kiinduló csillagtúrákkal, amelyekkel megismerhetők a környék nevezetességei  

- A kemping kerékpárbarát szolgáltatásaival 

Ha én toppannék be a kempingbe, mit szeretnék tapasztalni, mik lennének az igényeim? A recepción legyenek 

információk, nyomtatott anyagok a következőkről (akár számítógép nyomtatón készítve): 

- Mindszenti boltok, vendéglátóhelyek, kerékpár szerelők, gyógyszertárak, orvosi ügyelet, autómosó a sáros 

„montiknak”, stb., címmel, számmal, nyitva tartással, térképpel. Például egy kifüggesztett térképre felírva. 

- Térkép a megyéről, kerékpáros útvonalakról 

- Túraútvonalak az Ányási nudista strandtól a Mártélyi tanösvényeken át a makói hosszú túráig. Útvonal leírással, 

nevezetességek címeivel, ottaniak telefonszámával, esetleg GPS koordinátákkal, kompközlekedés részleteivel, 

stb. Mindezt nyomda helyett elegendő házilag számítógépről kinyomtatva, így lehetőség van adatok folyamatos 

frissítésére. 

Ezeket a „szolgáltatásokat” kis pénzből meg lehet valósítani. A következő költségszint: 

- A recepción néhány polcnyi helyen lehetne raktározni-árulni olyan felszereléseke, alkatrészeket, amelyekre 

gyakrabban van szükség: belső gumik a járatosabb méretekből, gumiragasztók, bowdenek, pedálok, 

kenőanyagok, villogók. 

Komolyabb pénztárca, esetleg pályázati pénz birtokában: 

- Szerelőhely kialakítása. Mivel állandó szerelő személyzet fenntartása roppant költséges lenne, ezért célszerűbb 

egy szerelő hely, helyiség kialakítása, ahol megfelelő díj fejében a kerékpáros az ott levő alapszerszámokkal maga 

végezhetné el a javítást. A szerelőhely egy zárható faliszekrényből és egy bicaj szerelő állványból állna. A 

kinyitható faliszekrényben lennének a felfüggesztett és körberajzolt szerszámok (ha a szerelés végén valamely 

felrajzolt helyről hiányzik az oda kiakasztott szerszám, az egyből feltűnik a személyzetnek). A következő 

szerszámokat szerezném be: villáskulcsok 6-tól 19mm-ig, imbusz kulcsok, kónusz kulcsok, hajtókarhoz és 

racsnihoz a járatosabb lehúzó szerszámok, láncbontó, néhány fogó, csavarhúzók, csavarokból a járatosabb 

méretek. 

- Ha meghirdetnénk az „Elfáradtam, vigyél haza” szolgáltatást, akkor néhány tetőcsomagtartó vásárlásával 

megoldható az elfáradt-lerobbant kerékpárosok hazaszállítása megfelelő kilométerenkénti díjazás ellenében. 

Hogy ki adja hozzá a gépkocsit, mondjuk heti váltású ügyeletben, az már más kérdés. 

- A kempingben több helyen kerékpártámaszok kialakítása ahol a bringákat biztonságosan le lehet lakatolni. 

- A kemping területének megfelelő (nem nagy fényerejű, inkább egyenletes) bevilágítása vagyonvédelmi 

szempontból. 
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Csongrád megye  
 

Közepe 
 

Mindszent 
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Településtörténet 
 

Mindszent a Tisza partján, a Kurca folyó 

torkolatánál kedvező földrajzi adottságokkal rendelkező 

település már az ókorban is lakott volt.  

Árpád, a letelepedő honfoglaló magyarság vezére ezt a 

területet Ondnak adományozta. Később a Sövényházi 

család birtoka lett. Az 1332-1335. évi pápai tizedjegyzék 

említi a Mindszent közvetlen közelében fekvő Apor falu 

plébániáját.  

1423-ban már templomos település, amely nevét Mindenszentek tiszteletére épített 

templomáról kapta. A 17. század végén Apor-Mindszent néven említik a falut egészen 1818-ig 

az egyházi okiratokban. A török hódoltság alatt végig lakott település volt.  

A hatalmas Mindszent-algyői uradalom a török után Erdődy György, 1883-ban a 

Pallavicini család birtokába került. Fejlődésében fontos szerepe volt a tiszai kompnak. 

Népessége az 1900-as évek elején elérte a tízezer főt, zsellérségre a 19. századi 

folyószabályozások óta kubikusként kereste kenyerét.  

1884-től járási székhely, 1925-ben polgári iskolát nyitottak a községben. A település 

legrégibb része a Tisza melletti Csúcs. Itt áll a késő barokk római katolikus műemlék jellegű 

templom. 

A gazdag Helytörténeti Gyűjtemény a főtér egy földszintes paraszt-polgár házában tekinthető 

meg. 

Az 1993 óta városi rangú településen ma közel 7000 fő él. 

A vízparti kisváros fokozott figyelmet fordít a turizmus fejlesztésére, mivel a városban 

lehetőség nyílik üdülésre, vízi-sportolásra, ezen adottságait népszerűsítik a rendszeresen 

megrendezésre kerülő Mindszenti Napok rendezvénysorozatával is. 
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Látnivalók 

 

Mindszent Város Polgármesteri Hivatal - 
Városháza 

 

1938-ban épült, Rimár József tervei alapján, 

neobarokk stílusban. Gyönyörű park veszi körül ezt a 

kastélyszerű épületet. 

 

Bankpalota 

 

Mindszent legszebb, legvárosiasabb épülete. Szinte 

önmagában teremt városias környezetet a Köztársaság 

téren. A népi szecessziós stílusú, volt Takarékpénztár 

1911-ben épült Dobovszky József tervei alapján. A 

felújítást igénylő, értékes épületnek vissza kellene 

állítani eredeti szépségét. Civil kezdeményezés indult 

a bankpalota eredeti állapotának visszaállítására. Az 

épületen fellelhető stilizált motívumok változat Törökné Ágoston Margit keze munkáját dicséri. 

Iskolasor 

A három épületből álló egységes építészeti együttes 1902-

1905 között jött létre Pallavicini Sándor anyagi 

támogatásával. Az első épület a Károly Óvoda, mellette a 

lányiskola, majd a fiúiskola következik. Az épületek 

eredeti funkciójukat töltik be ma is, itt működik a Károly 

Óvoda és a Mindszenti Általános Iskola Központi 

Székhelyintézménye. 
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Helytörténeti Gyűjtemény  

A XX. század elején épült, szárazkapus parasztpolgár 

lakóházban kapott helyet a település múltját bemutató, 

az 1960-as évek óta gyarapodó hon- és helyismereti 

gyűjtemény. 

Parasztkonyha és polgári szoba, népi cserépedények, 

takácsműhely, 1864-ből való patikabútor, a halászat és 

a kubikosság eszközei, valamint a település hőseinek 

emlékkiállítása látható többek között a muzeális intézményben. 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 2007. augusztus 1-jén jött létre a Tisza 

Művelődési Ház, a Keller Lajos Városi Könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény összevonásával. Az 

intézmény feladatai közé tartozik még a Hét Halász Háza rendezvényház üzemeltetése. 

Az intézmény a kisváros közművelődésének szervezett kereteit biztosítja. Az összevonás 

eredményeképpen egy komplex kulturális 

létesítmény lett. Teljesen összeforrt már a 

művelődési házi, a könyvtári, az informatikai, a 

helytörténeti, és a strandhoz, a vendégházhoz 

kapcsolódó feladatok sora. Az intézmény központja 

a Szabadság tér 37. szám alatti épület. Telephelye, a 

Helytörténeti Gyűjtemény épülete a Köztársaság tér 

25. szám alatt helyezkedik el. 

II. Világháborús emlékmű 

Az emlékművet 1988-ban állították a Szabadság 

téren, néhány méter távolságra az első világháborús 

szobortól. Anyaga műkő. A marosvásárhelyi 

születésű Fritz Mihály szobrászművész alkotása a 

mécsest kezében tartó, kőbe faragott nőalak. A 

szobor egy többlépcsős hullámvonalas emelvényen 

áll. A harmadik lépcsőfok oldalán a következő 

felirat olvasható: 

„A HÁBORÚ ÉS A FASIZMUS ÁLDOZATAI EMLÉKÉRE 1939-45”.  
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Olvasó lány 

A szobrot 1966-ban állították. A hódmezővásárhelyi születésű Samu 

Katalin szobrászművész alkotása. Alumínium anyagú. A könyvet kezében 

tartó fiatal lány szobra hűen tükrözi az olvasás örömét. A szobor 

elhelyezése sem véletlen. Az 1965-ben épült eredeti nevén Művelődési 

Otthon később Tisza Művelődési Ház, ma Keller Lajos Városi Könyvtár és 

Kulturális Központ előtti téren áll. 
A hódmezővásárhelyi születésű Samu Katalin szobrászművész 2002-ben 

közel hatvan alkotását ajánlotta fel a Keller Lajos Városi Könyvtárnak. Az 

anyagból rendeztünk állandó kiállítást, mely az intézmény kisgalériájában tekinthető meg. 

Hősök szobra 

1935. szeptember 1-jén József főherceg avatta fel 

Nemes György szobrász alkotását, az első 

világháborús emlékművet. Háromlépcsős 

talapzatra helyezett négyszög, melynek főoldali 

domborműve a háborúba induló, családjuktól, 

szeretteiktől búcsúzó katonákat ábrázolja. A 

hátoldalon elhelyezett dombormű a szabadságért 

életüket is feláldozni hajlandó katonák hősies 

harcát ábrázolja, ezzel a vésett szöveggel: Győzni, 

vagy meghalni. Előre vitézek. Az emlékmű 

központi figurája a talapzatra állított sarkantyús csizmában, fegyverrel felszerelt katona. Az 

emlékműre vésett szöveg: Hőseink 1914-1918, 1939-1945, és a két világháborúban hősi halált haltak 

neve. A talapzat alján Gyóni Géza sorai olvashatók: „Ki itt jársz te érted is megszenvedett, ki lent 

nyugszik, a holt…” 

Játszótéri tölgyfák 

Mindszent szívében, a mai játszótéren, a valamikori piactéren 1896-ban a millennium emlékére Lovas 

Jenő tanító a Mindszenti Elemi Népiskola tanulóival 10 darab tölgyfát ültetett. A huszadik század 

második felében még három darab tölgyfa állt, ma már sajnos csak két fa él. E fák eddigi életük során 

– lassan 120 év alatt – túléltek két századfordulót, két világháborút, nemzetcsonkítást, megannyi 

„rendszerváltozást”. „Láttak” óriási vásári forgatagot, „hallottak” sok-sok gyermekzsivajt. A tölgyfák 

ültetésének emlékét ma emléktábla őrzi a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ nyugati 

falán. 
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Dr. Ávéd László szobra 

A szobrot Németh Erika szobrászművész készítette 2013-ban. Mindszent várossá 

válásának 20. évfordulójának tiszteletére megrendezett ünnepségsorozat 

keretében a Városháza előtti parkban avatták fel Dr. Ávéd László (1920-2001) 

körzeti orvos mellszobrát. A 2001-ben 81 évesen elhunyt körzeti orvost, Ávéd 

doktort Mindszenten mindenki tisztelte, szerette. 

 

Dr. Horváth István szobra 

Dr. Horváth István 1968-ban települt a városba, ahol 1983-tól 2005-ig 

ügyvezető főorvosként dolgozott. Orvosi munkája mellett a közéletben is 

aktívan részt vett, illetve kutatómunkát is folytatott. Tanácstag, majd az 

önkormányzati rendszer felállításával az új testületeknek több cikluson át 

tagja volt. Betegei nagyon szerették, úgy emlegették, mint a „szegények 

orvosa”. 

Keller Lajos szobra  

 Keller Lajos (1846-1904) plébános bronz mellszobrát 2000. augusztus 

20-án, a Millenniumi ünnepségen avatták fel. A szobor készítője a 

mindszenti származású Németh Erika szobrászművész. 

Keller Lajos nevét viseli a Városi Könyvtár és Kulturális Központ. 

Pedagógus családból származott. Ő is tanár szeretett volna lenni, de nem 

volt rá lehetősége. Így lett papnövendék. 1871. augusztus 16-án 

szentelték pappá. 1873-ban a Csongrádi Tanítóképezdében hittant, latint 

és történelmet tanított. 1882-ben került Mindszentre, ahol nagyon 

szerették, tudását elismerték. Rendszeresen kutatott, írt a helyi lapokba. 

Jelentős közéleti tevékenységet folytatott: elnöke lett a 

Takarékszövetkezet Részvénytársaságnak, megalapította a Polgári Kört, tagja lett a Csongrád 

Vármegye Törvényhatósági Bizottságának. 

Számunkra talán legjelentősebb tevékenysége a Mindszent története c. könyve, melyet Mindszenten, 

az akkori Weisz Könyvnyomdában adtak ki 1900-ban. A könyv Mindszent történetét dolgozza fel 

levéltári anyag felkutatásával 1700-1900-ig, mely hosszú ideig egyetlen forrásunk volt településünk 

múltját tekintve. 
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Mindszenti Római Katolikus Plébánia 

Az eredeti plébánia nem a mai helyén, hanem a templomkert Tisza 

felőli részén állt. A mai plébánia épülete eredetileg uradalmi magtár 

volt. Ezt őrgróf Pallavicini Sándor adományozta oda az 

egyházközségnek. Az épületen folyamatosan végeztek állagmegóvó 

munkálatokat. Falán látható Kossuth Lajos emléktáblája, 

emlékeztetve az utca nevére, bár a kormányzó elnök soha sem járt 

Mindszenten. Az L alakú épületben működik a plébániai iroda, és 

ebben az épületben kapott szállást a mindenkori mindszenti 

plébános is. A plébánia épülete, kora és a település életében betöltött 

szerepe ma is fontos a mindszentiek számára. Maga az épület a 

település legősibb részén, a főút mentén helyezkedik el, a tiszai kompátkelőhely felé vagy onnan 

érkezve, a templommal szemben közvetlenül találkozhat ezzel az épülettel az utazó. Hozzájárul a 

települést meghatározó városkép kialakításához, de a közösségformáló szerepe is jelentős, hiszen 

működő hivatalként a vallási, hitéleti ügyeiket intéző lakosok igénybe vehetik a különböző egyházi 

szolgáltatásokat. Az épület külső jegyei, megjelenése, összképe más épülettel összetéveszthetetlenné 

teszik. A főbejárat mellett található Kossuth Lajos emléktáblája, melyet minden év március 15-én 

megkoszorúzunk. Idekötődik Keller Lajos plébános is, akiről a Keller Lajos Városi Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjteményt 1996-ban elnevezték. 

Nagyrév kompátkelő  

 

 

Mindszentnél emberemlékezet óta jól működő komp 

található. Mindszent 1884-től 1925-ig a Tiszántúli 

járás székhelye volt, majd ennek átnevezése után 

1948-ig a Mindszenti járásé. 

Elérhetőség: www.mindszent.hu 
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A „Kurca-toroki” zsilip 

Az 1885-ben elkészült torkolati zsilip kettős feladatot 

látott el. Egyrészt a Tisza folyó közepes és kis vízállásai 

esetén gravitációsan biztosította a Kurca-ér és a 

belvizek bevezetését a Tiszába, másrészt a Tisza magas 

vízállásánál és árvizek esetén a műtárgy a zsilip 

táblájának lezárásával megakadályozta az árvizek 

befolyását a Kurca-vízfolyáson keresztül a mentett 

oldalra, és így biztosította az árvízvédelmi töltés mentett 

oldalán lévő mezőgazdasági területek és települések árvíz elleni védelmét. A Tisza magas vízállása 

idején a Kurcán érkező belvizek átemelésének céljából a későbbi években szivattyútelepeket építettek. 

A műtárgy Fromm Miklós királyi mérnök tervei alapján készült, az építkezés műszaki felügyeletét a 

Szegedi Magyar Királyi Folyammérnöki Hivatal végezte. 

Kegyeleti Emlékpark 

Schmidt Ferdinánd családi sírhelye Mindszenten 

egyedüliként fellelhető 1848/49-es vonatkozású 

emlékhelye. Az 1960-as évek elején bezárt sírkertben 

az azóta lezajlott területrendezés során meghagyott 

családi sírhely a kegyeleti temető központi részén 

helyezkedik el. Minden évben március 25-én ennél a 

sírhelynél megtartott ünnepség keretén belül 

emlékezik meg a város közössége az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc hőseiről. 

Szent Imre Kápolna 

Takács Máté építészmérnök tervezése alapján épült. 2001. november 

18-án lett felszentelve Szent Imre halálának 970. évfordulóján. Az 

épület részben a korábban lebontott hegyeshalmi kápolna anyagából, a 

hívők nagylelkű adományaiból és társadalmi munkáiból, valamint a 

püspökség által juttatott egyházi hozzájárulással jött létre. A kápolna 

külleme egyszerű, a tornya a hegyeshalmi kápolnára emlékeztet.  
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Szent István kút 

1908-ban fúrták. Mélysége 140 m, vízhozama 180 l/perc. A IV. kerület 

ekkor már létező településrész volt, így szükségessé vált a vízellátás is.  

 

 

 

Borda kút 

Lakosság kérésére fúrták, nem ismerjük a kút mélységét és hozamát. A 

lakosság kérte, hogy a közeli házak udvarára, saját költségen is 

bevezethessenek egy csappal ellátott kifolyót. Ehhez a község képviselő-

testülete hozzájárult. Bizony, akkor nagydolog volt, hogy valakinek az 

udvarába eljutott az ártézi víz. 

A mai Bethlen Gábor utcában volt régen a Borda kocsma, ezért Borda 

kocsma közinek nevezték az akkori lakosok. A köz sarkán, a Horváth Gyula 

utcán 1903-ban kutat fúrtak, azt Borda kútnak nevezték. 

2008-ban újították fel. 

 

 

Kossuth utcai kút 

A Kossuth utcai kutat 1898-ban fúrták, az akkori községháza előtti 

téren. Koczka István hódmezővásárhelyi mester fúrta. Mélysége 247 

m és 190 l percenkénti vízhozammal. A korábban vezetékről kapott 

víz elapadt, és így az új kútról vezették a községháza udvarára a vizet. 

2.200 koronába került.  
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Pintér-hídi szabadidő és horgásztó 

Jelenlegi tulajdonosa 2001-ben vásárolta meg a több mint 10 hektáros ősfás területet a rajta lévő két 

mesterséges tóval. A nagyobbik vízfelület közel 7 hektáros területen fekszik, átlagos vízmélysége 

1,25-1,5 m közötti. A kisebbik vízfelület 1,5 hektár alapterületű, átlagos vízmélysége 1,5 m. Mindkét 

vízfelület korábbi földkitermelés következtében alakult 

valamikor az 1980-as években. Ezen időszaktól kezdődően 

folyamatos haltenyésztés és horgásztatás zajlik a tavakon.  

A terület tulajdonosa is elhivatott horgász, ez tükröződik 

mind a terület gondozásában, mind a halállomány 

felépítésében és folyamatos telepítésében. A halállomány 

össztömege eléri a 150 mázsát, melyet a részletesen vezetett fogási naplóban nyilvántartott kifogások 

után folyamatosan pótolnak, újratelepítenek. 

A terület folyamatos őrizet alatt áll, ennek köszönhetően a horgászat és a területen való tartózkodás 

éjjel-nappal lehetséges a ház szabályainak betartásával. A környéken számos nevezetesség található, 

mint a mártélyi Tisza-holtág, valamint az Ópusztaszeri Nemzeti Park, melyet kempingezés közben 

családjával együtt könnyedén meglátogathat. 

További információk www.pinter-hidi.hu weboldalon. 

 

Tiszai-parti  Szabad Strand 

 

A városban lehetőség nyílik 

fürdőzésre a Tisza folyónál a 

szabad strandon. A parton számos 

játék például strandröplabda és 

focipálya is található. A játékhoz 

szükséges eszközöket biztosítjuk. Ezen kívül vízi játékos 

programok szervezését és lebonyolítását is vállaljuk, mint például akadályversenyek, kézműves 

foglalkozások, homokvárépítő versenyek. 
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                                 Kurca parti tanösvény 
 

A helyi Városvédő és Szépítő, illetve a Horgász egyesület 

összefogásának köszönhetően 2015-ben megépült a Kurca 

parti tanösvény közel 2 km hosszan. Az ösvényen 

információs táblák segítségével ismerhetik meg az 

élővilágot, valamint egy magasles is kialakításra került, 

amiről be lehet látni a gyönyörű mindszenti tájat. 

A Kurca-torkolati zsilip felőli egyik végpont GPS adata: 

46.539327, 20.173108. 

A Pintér hídi végpont GPS adata: 46.542109, 20.183074 

             Előreegyeztetés után túravezetést is vállalunk. 

                 Facebook elérhetőség: Kurca parti tanösvény 

 

Gyalog- és kerékpártúra ajánlatok 
Az útvonalakat a közvetlen környezetünkben terveztük meg, mivel nagyon fontosnak tartjuk a 

helyismeretet, illetve a szűkebb környezetünk megismerésével az identitástudatunk növelését, 

fejlesztését. Ezen keresztül pedig az egészséges életmódra nevelést segítjük elő a természetközelség 

élményével fűszerezve. 

 A gyalogtúra esetében a természettel való szimbiózis-élmény még intenzívebben meg tud valósulni, 

mint egy kerékpártúrán. A gyalogos túrázás közben könnyedén végigsimít a kezével egy fűszálon, 

megvizsgál egy virágot vagy egy bogarat. A szemlélődés elmélyültebb lehet, mint kerékpározás 

közben. A gyalogtúrákon a természetközelség egyaránt hat az érzékszervekre, a lélekre, az 

idegrendszerre. Olyan pihentető és relaxációs hatást érhetünk el egy-egy túrán, amely nagy segítséget 

jelent a hétköznapok rohanó életmódja közepette. Feltöltődve, lelkileg, szellemileg kiteljesedve 

térhetünk vissza egy-egy túra után a mindennapi tennivalóinkhoz. Az útközben szerzett élmények 

emléknyomokat hagynak bennünk, melyek a későbbiekben is segítenek a stressz kezelésben.  

A túráinkon minden alkalommal szakvezető irányításával, iránymutatásával veszünk részt. 

Leggyakrabban helyi illetőségű amatőr madarászunk vezeti majd a túrákat (Rideg Erika).  
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Gyalogos és kerékpáros útvonalak 

 

1. Nagyér - Kerektó (Ávéd László kopjafa) – Osztora  

(Tisza-holtág)  

 

 

2. Major - Pintér-híd (Samu tanyák) a Kurca mentén az új hídig  

 

 

3. Tiszai szabad strand - Kisrév (az ártéren haladva) – Körtés   

(Mihály) – Szilvás  

 

 

4. Dong ér – Meggyes tó (horgásztó) (át kompozással a Tiszán)  

 

5.  A Tisza partján Ányás és környéke  

 

6. Komp � Kurca-toroki zsilip �Kurca Parti Tanösvény 

 

 

 

 

 

 

  

Az összeállítást készítette Mindszent Város Önkormányzata hozzájárulásával: 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 
6630 Mindszent, Szabadság tér 37. tel: 30/670-7580 
facebook: Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ, www.mindszent.hu 
e:mail: kellermindszent@gmail.com 


