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Az elkészült tájékoztató kiadvány bemutatása 
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Bevezetés, Köszöntő- Dr. Vincze Ferenc jegyző 

Résztvevők: 
- mellékelt jelenléti ív alapján  

 
Dr. Vincze Ferenc: 

Bármilyen kérdés, észrevétel lesz ez előadás közben, nyugodtan tegyék fel. 
A tájékoztató kiadvány tartalmazza röviden projekt a céljainkat, illetve a partnerek bemutatását. Ezt 
most egy tágabb körbe kívánom behelyezni, egyrészt, hogy most jelenleg milyen helyzetben vagyunk, 
és ilyen összefüggő fejlesztésekkel kívánunk ezen a helyzeten úrrá lenni, melynek egyik eleme „A 
turisztikai vonzerő felhasználása a Hajdúszoboszlói kistérségben”, melyre a községek is kaptak 
meghívást és a községek kijelölt személyei is részt vesznek a pályázat lebonyolításában, illetve 
Nádudvart is be kívánjuk vonni ebbe a munkafolyamatba. Az interneten is elérhető és a holnapi 
Naplóban is lesz egy kis megjegyzés erről. Újabb partnereket várunk, minél többen leszünk, annál 
sikeresebb lehet ez a program. Ez egy eszköz, hogy Szoboszló meg tudja tartani pozícióját, ill. 
erősítse is.  
 
Helyzetkép:  
Nézzük meg, hogy hol tartunk és mik azok a fő adatok és tendenciák, ami indokolja, hogy átfogóan 
foglalkozzunk ezzel a területtel is halom egyéb pályázat között. A Hungarospa a térség fő vonzereje, 
mely Európa legnagyobb fürdő komplexuma, vezető pozíciót tölt be. A folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhető, amit megkoronáz az Aqua – Palace élményfürdő, mely eredményeként a fedett 
fürdőhelyek száma megduplázódott, melyre nagy igény volt. 
Foglalkoztatási szempontból komoly gondunk a szezonalitás, melyet nem csak a turizmus okoz. Az 
Aqua – Palace egyik célja éppen az, hogy a szezonalitás csökkenjen, ne csak nyáron legyen jelentős 
számú vendégsereg.  
A foglalkoztatás bővítésben sem utolsó, hogy a cég önmagában az elmúlt 15 év alatt megduplázta a 
létszámát, és az Aqua – Palace megvalósítása során 62 fix alkalmazottal jelentős foglalkoztatás 
bővítést is eredményezett. A fürdő eredményei és árbevétele is jelentős. A vendégforgalomban 8%-os 
visszaesés volt a tavalyi évben a vendégforgalomban, de a mi fürdőnkben nem csökkent, szinten 
maradtunk.  
A város helyzete: úgy nem lehet szállodát üzemeltetni, hogy hétvégén sokan vannak, hétköznapikon 
viszont szinte senki. A hosszú hétvégék váltak uralkodóvá, ez ellen tenni kell, melyek eszköze a 
németek, akikkel lehet ezen a helyzeten segíteni. Mi csak álmodoztunk róla korábban, hogy mikor 
érjük el Hévizet, most már mögöttünk van, az idegenforgalmi adóbevétel szempontjából és a 
szálláshelyek szempontjából is. A szálláshelyek száma, majdnem annyi, mint a város lakossága. A 
vendégszám is csökkent 6,5%-kal a 2008. évez képest, de még mindig jó szám. A vendégéjszakák 
száma, már kevésbé csökkent.  
Foglalkoztatási és városi perspektíva szempontjából kulcsfontosságú kérdés a tartózkodási idő. Ez 
valamikor 6 nap volt, most 4 napra csökkent, jelentős a németek 11 nappal. Ide kell vonzanunk őket, 
nem is olyan régen, több mint 10.000 német vendégünk volt. Ha nem teszünk ellene semmit, ez rövid 
időn belül a 0 felé fog közelíteni, de teszünk! Ezt a helyzetet nem Szoboszló okozza, hanem a 
németeknél is jelentkező válság, de szólunk róla, hogyan lehet ezen segíteni.  
Foglalkoztatottsági helyzet: a térség szereplőinél – Kaba, Nádudvar, Debrecen - a szezonalitás 
jellemtő, melyet a turizmus okoz, a csúcsszezonban több a foglalkoztatott, az év nagy részében alig 
van. A tartós munkanélküliek növekvő aránya és megoszlása kedvezőtlen. Gondot jelent a térség 2 
településéből a cigány kisebbség aránya, ennek minden egyéb vonzatával együtt, úgy, mint a 
képzetlenség, szegénység. A kistérségi együttműködésünknek az egyik célja az, hogy a hátrányos 
helyzetű Hajdúszovátot hozzuk föl, ennek érdekében már tettünk lépéseket.  
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Gond az elvándorlás, nincs ipar, nincs lehetőség más helyre, egyéb a szolgáltatásokon és az 
agráriumon kívül. Ez nálunk évek óta probléma.  
Létszik, a már említett 5 településsel kapcsolatban, hogy jelentős az emelkedés, a változás 
százalékban is elég komoly gond, mind a tartós munkanélküliek száma. Szellemi foglalkoztatásra 
sincs elegendő munkahely.  
A következő haladási irányokat gondoljuk: összefüggő, egymást erősítő fejlesztések, lehetőleg 
pályázati fejlesztések. Folyamatban lévő fejlesztésünk Turisztikai Desztinációs Menedzsment 
pályázat, jelenleg helyi, de szeretnénk ha térségivé nőné ki magát, Debrecennel, Hortobággyal és 
több megyei településsel összefogni. A környező települések turisztikai attrakcióit is megpróbáljuk 
bevonni, és menedzselni, nem azért, mert hatalmaskodni akarunk, ez ránk nem jellemző, hanem azért 
mert itt vannak, a vendégek, szálláshelyek. A térséggel összefogva vonzóbb programokat kell 
kínálnunk, illetve a marketinget kell még jobban összefogni. Vendégkiszolgálás új, korszerű módokon, 
jobb piaci pozíció megtartása.  
Az ipar jelenléte inkább a környező településekre jellemző, lehetőséget kell teremteni a fiataloknak az 
elhelyezkedésre ezeken a településeken is.  
 
Az előadást befejeztem kérem, tegyék fel kérdéseiket.  
 
Korény Istvánné:  

Fantasztikus elképzelés. Említésre került az iparterület kiépítése, szeretném tudni, milyen lehetőségek 
vannak konkrétan, illetve elő kellene készíteni, mint bármilyen más stratégiát, távlatokban lehessen 
érzékeltetni, mert így egyik pillanatról a másikra nem lehet megvalósítani. Gondolok itt az 
inkubátorházra, ipari negyedre többek között. Korábban beszéltünk arról, hogy a városban lévő ipari 
vállalkozásokat megpróbálnánk esetleg kiterelni, egy olyan területre, melyek számunkra vonzó és 
felszabadulnának a városban olyan részek, melyek a turizmusnak átadhatók. Néhány üdülőövezetben 
lévő vállalkozásra gondolok. Nem tudom mennyire reális - e ez az elképzelés.  

Dr. Vincze Ferenc:  

Még egy fontos információt szeretnék mondani, a geotermikus erőmű, ha megvalósul, létrejönne egy 
vállalkozás, melynek tagjai is lenne az önkormányzat. Valahol, nem tudni, hogy hol 2-3000 m mélyre 
le fognak fúrni, 140-150 fokos hőt fog hozni melyet, ha ráengednek a turbinákra áramot termelnek, 
mely a fúrást végző vég bevétele, a hulladék hő pedig az önkormányzaté. A hulladék hő is 130-140 
fokos lesz, és a mi távhő rendszerünk is ilyen hőfokkal üzemel. Direkten ráköthető a hulladék hő a 
távhő rendszerre. Az összekötő rendszert a cég bevállalta, hogy megvalósítja, így gazdaságosabb 
lesz a távhő. Tömbházak és intézmények szintjén egyelőre, jóval olcsóbb lesz, mint a jelenlegi 
szolgáltatási ár. A hulladék hővel lehet üvegházakat fűteni, és ipari telephelyeket. Illetve napkollektor, 
napelem használatát tervezzük, ez lesz a következő pályázati irány, alternatív energiahasznosítás. 
Készül a kistérségi energetikai stratégia az idén, hogy eldöntsük, milyen irányba menjünk.  

A mi esetünkbe csak Szovát irányába lehet menni iparteleppel, elképzelhető, hogy egyszer majd 
iparterületté válik. 

Az ingatlanárak Hajdúszoboszlón nagyon magasak.  

Kecskeméti György:  

Hajdúszoboszlón 2 középiskola van, jobban ki lehetne használni, idegen nyelv oktatására. Rengeteg a 
külföldi, biztosan lenne rá igény. Román, lengyel, angol.  

Aki nagyon alul képzett, azokra rá lehetne bírni a csatornázási, vízelvezetési problémák megoldását.  

Dr. Vincze Ferenc:  

Képzés van benne, informatikai, nyelvi és néhány egyéb képzés is Jelenleg az út a munkához 
programban évente közel 200 főt alkalmazunk, de mindenben komoly előírásokat kell követnünk.  

A felvetést köszönjük.  
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Szilágyi Lajos:  

Szerintem az első számú és legnyitottabb kérdés, hogy minél több partner kapcsolódjon ehhez a 
projekthez, az együttműködő partnerek információit, ötleteit, elképzeléseiket felvázolni. Közös 
együttgondolkodást igényel.   

Dr. Vincze Ferenc:  

A létrejövő honlap segítségével fogjuk tudni az információkat közölni.  
 
Korény Istvánné:  

A sportturizmus kérdését még nagyon fontosnak tartom, igény is van rá. Hosszabb edzőtáborozás 
szervezése, a feltételeket lenne szükséges megteremteni.  

Dr. Vincze Ferenc:  

A szabadidős szolgáltatások tekintetében a városnak többet kellene nyújtani. Sportfeltételeiben több 
környező település megelőzött már minket. A Szép Ernő utcán van erre alkalmas létesítmény,  

 

Köszönöm a részvételt. 

 

 

 

Dr. Vincze Ferenc  Német Enikő  

jegyző, társulási titkár  pályázati referens 

 


