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1 Vezetői összefoglaló 

Újfehértó városmarketing stratégiája az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosítószámú, 
"Ember központú, élhető város - városfejlesztés Újfehértón" elnevezésű projekt 
keretében készült, Újfehértó Város Önkormányzata megbízásából. A városmarketing 
stratégia hármas szerep betöltésére alkalmas: közösségformálás, megtartóerő javítása; 
turisztikai vonzerő fejlesztése; befektetés-ösztönzés. A városmarketing stratégia mellett 
ugyanezen projekt keretében várospromóciós kiadvány és városismertető térkép is 
kidolgozásra kerül, illetve PR cikk jelenik meg a település által kínált vonzerőkről egy 
nyomtatott megyei napilapban. 

A stratégia három fő részből épül fel: 

• A komparatív helyzetértékelés során áttekintjük Újfehértó legfontosabb társadalmi, 
gazdasági-turisztikai és humán erőforrási adottságait, ezeket megyei adatokkal és a 
város környezetében elhelyezkedő, hasonló méretű települések adataival, az 
esetükben tapasztalható tendenciákkal vetjük össze. 

• A versenyképesség elemzése során többszempontú (a közösségformálási, a 
turisztikai és a befektetés-ösztönzési célcsoportokra lebontott) elemzést végzünk a 
város értékei, imázsa, fejlesztési tevékenysége területén, és megvizsgáljuk a 
település versenytársait. 

• A marketingstratégia kidolgozása során meghatározzuk a település marketingcéljait, 
akciótervet dolgozunk ki a három alapvető célterület esetében (Közösségformálás, 
megtartóerő javítása; Turisztikai vonzerő fejlesztése; Befektetés-ösztönzés) és 
elkészítjük az akcióterv javasolt ütemezését és előzetes pénzügyi tervét. Kitérünk a 
megvalósítás javasolt körülményeire is (szervezeti keretek, lobbi-tevékenység, 
monitoring, forrásszerzés). 

Külön részben, részletes, a várost és térségét is felölelő turisztikai vonzerőleltárt és 
eseménynaptárt is készítünk, amely tartalmazza Újfehértó már meglévő, legalább térségi 
jelentőségű attrakcióit, potenciálisan kihasználható, további vonzerőit, illetve a város 
környezetében lévő, Újfehértó vonzerőivel versenyző további turisztikai kínálati elemeket.  

A stratégia keretében Újfehértó jövőképének megfogalmazásánál abból indultunk ki, hogy 
a településmarketing tevékenység során alapvetően három célcsoport számára kívánjuk 
vonzóvá tenni az adott környezetet: az itt lakók, az idelátogatók és az itt beruházni kívánok 
körében. A jövőképet is e három célcsoportra vonatkoztatva fogalmazzuk meg: 

„Újfehértó olyan város, amelyet lakói szeretnek, ragaszkodnak hozzá, hiszen 
lakókörnyezetével, munkaerőpiacával, illetve közösségi, kulturális és civil szolgáltatásaival 
biztosítja a harmonikus egyéni, családi élet feltételeit. Újfehértó egy mezővárosi 
hagyományaira büszke, a sajátos alföldi városfejlődés értékeit plasztikusan megismertető, 
ugyanakkor sokrétű természeti adottságokkal rendelkező településként a térségbe látogató 
turistáknak is kedvelt célpontja. Újfehértó a vállalkozásokkal való folyamatos, a fenntartható 
fejlődést célzó együttműködés révén, a gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi, közlekedési, 
logisztikai és humán szolgáltatási beruházások versenyképes célterülete.” 

A városmarketing stratégia általános és részcéljait úgy alakítottuk ki, hogy az elősegítse a 
jövőkép megvalósítását, ugyanakkor azokhoz reális akcióprogramokat is rendelhessünk: 

• Szerethető, élhető környezet biztosítása az itt lakók számára 

� Kommunikációs és városfejlesztési tevékenység fejlesztése 

� Városismeretre, környezettudatosságra és egészséges életmódra nevelés 

� Civil kapcsolattartás erősítése 

� Tehetséggondozás 
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• Sajátos turisztikai kínálat kialakítása 

� Imázsfejlesztés 

� Attrakciók és turisztikai szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése 

� Együttműködések kialakítása a turizmus területén 

• Vonzó vállalkozói és befektetési környezet megteremtése 

� Együttműködések kialakítása a vállalkozásokkal 

� Befektetés-ösztönzési tevékenység  

A városmarketing-tevékenység egyes célcsoportjai esetében a felhasználható üzenetek 
körét jellemzően azok az erősségek jelentik, amelyeket a stratégiai elemzés során, az adott 
célcsoportok esetében feltártunk, összegyűjtöttünk. Fontos kiemelni ugyanakkor néhány 
általános, az elemzésből nem feltétlenül kiolvasható, de a városmarketing-akciók 
megvalósítása során figyelembe veendő, hangsúlyozandó, általános üzenetet is, amelyek 
árnyalják, kiegészítik az egyes célcsoportok esetében alkalmazandó üzeneteket: 

• Újfehértó adottságai és versenyhelyzete nem teszik lehetővé azt, hogy a város önálló 
turisztikai desztinációként is megállja helyét, de képes lehet ara, hogy a térségbe 
látogatók lehetőségeit növelő, azok számára 1-2 napos programot kínáló vonzerővé 
váljon.  

• Multinacionális nagybefektetők idecsábítása helyett az ipari parkkal nem rendelkező 
Újfehértón elsősorban kisebb üzemek, a térség nagy gyártóinak beszállítói, illetve a 
helyi adottságokra építő, kisebb volumenű termelő- vagy feldolgozó-tevékenységet 
folytató vállalkozások letelepítése a reális és célravezető elképzelés.  

• A rendezett városkép minden célcsoport számára vonzó városmarketing erősség. A 
város lakóinak fel kell ismerniük, hogy maguk is sokat tehetnek a szűkebb és tágabb 
lakókörnyezetük szépítéséért.  

• Újfehértó számos értéke eddig rejtve maradt, nemcsak a turisták, de a város lakóinak 
többsége előtt is. Az itt lakókat ezért célszerű ösztönözni a város látnivalóinak 
megismerésére, részvételre a város attrakcióit ismertető, az érdekességeket felfűző 
és bemutató programokon. 

• Újfehértó kialakulása, története, hagyományos értékei nagyrészt a mezőgazdasági 
tevékenységhez kötődnek. Fontos hangsúlyozni, hogy a mezőgazdasági hagyomány 
maga is sajátos érték, amire építeni lehet.  

• Újfehértó városmarketing-tevékenysége során az „Újfehértó - a fürtös város” 
jelmondat alkalmazását javasoljuk, amely olyan sajátosságra utal, amely 
kézzelfogható, minőségi, nívós termékként is megtalálható a piacon, bármely 
célcsoport számára egyértelműsíti, hogy Újfehértó büszke mezőgazdasági 
hagyományaira. A szlogen köré jól felismerhető arculat építhető.  

A javaslatunkban szereplő mintegy 45 városmarketing akció becsült éves költségét ötéves 
időszakra, a 2015-2019 évekre vonatkoztatva határoztuk meg. Az akcióterv 2015-2019 
közötti összes becsült költsége 122,3 millió Ft. Az egyes célterületek közül a legnagyobb 
költséggel a turisztikai vonzerő fejlesztése (öt év alatt 59,6 millió Ft), illetve a 
közösségformálás, megtartóerő javítása (öt év alatt 54,3 millió Ft) jár. A befektetés-
ösztönzésre fordítandó keretösszeg ennél lényegesen kisebb (öt év alatt 8,4 millió Ft). 

A javasolt éves ütemezés meghatározásakor arra törekszünk, hogy a feladatok nagyjából 
azonos pénzügy terhet jelentsenek az önkormányzat számára. Természetesen Újfehértó 
önkormányzata a jelen dokumentumban bemutatott városmarketing-akcióktól eltérhet, 
megvalósíthatja azoknak csak egy részét, illetve módosíthatja, kiegészítheti őket, a 
mindenkori településfejlesztési környezet (vagy éppen a rendelkezésre álló források) által 
meghatározott körülményekhez igazodva. 
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2 Bevezetés 

2.1 A munka háttere 

Újfehértó városmarketing stratégiája az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosítószámú, 
"Ember központú, élhető város - városfejlesztés Újfehértón" elnevezésű projekt keretében 
készült, Újfehértó Város Önkormányzata megbízásából. A projekt azt tűzte ki célul, hogy a 
város lakosságának életminősége és életfeltételei javuljanak, ugyanakkor a település 
tartósan segíteni tudja a gazdasági szereplőket versenyképességük javításában, a város 
fenntartható fejlődési pályára álljon, és az itt lakók körében erősödjön a társadalmi kohézió 
és partnerség. 

A projekt ezen célok elérése érdekében számos infrastrukturális, turisztikai, kereskedelmi és 
szociális fejlesztési elemet tartalmaz. A körvonalazott tevékenységek között szerepelt a jelen 
városmarketing stratégia kidolgozása is, amely hármas szerep betöltésére alkalmas: 

• Közösségformálás, megtartóerő javítása 

• Turisztikai vonzerő fejlesztése 

• Befektetés-ösztönzés  

A városmarketing stratégia mellett ugyanezen projekt keretében várospromóciós kiadvány és 
városismertető térkép is kidolgozásra kerül, illetve PR cikk jelenik meg a település által kínált 
vonzerőkről egy nyomtatott megyei napilapban. 

2.2 Módszertan 

A városmarketing stratégia legfontosabb inputjai a következők: 

• Statisztikai adatok és hozzáférhető tanulmányok; 

• A várost bemutató korábbi anyagok, illetve a képviselőtestület fejlesztési elképzelései 
és eredményei; 

• Szakmai konzultáció a település véleményvezéreivel és döntéshozóival (ennek 
legfontosabb eleme egy 2014. június 4.-én, Újfehértón tartott városmarketing 
workshop volt), amelynek témakörei a következők voltak: 

� A város erősségei és gyengeségei 

� Középtávú fejlesztési elképzelések, jövőkép 

� Meglévő és fejleszthető vonzerők 

� Versenytárs települések, és a hozzájuk mért komparatív előnyök, hátrányok 

A stratégia három fő részből épül fel: 

• A komparatív helyzetértékelés során áttekintjük Újfehértó legfontosabb társadalmi, 
gazdasági-turisztikai és humán erőforrási adottságait, ezeket megyei adatokkal és a 
város környezetében elhelyezkedő, hasonló méretű települések adataival, az 
esetükben tapasztalható tendenciákkal vetjük össze. 

• A versenyképesség elemzése során többszempontú (a közösségformálási, a 
turisztikai és a befektetés-ösztönzési célcsoportokra lebontott) elemzést végzünk a 
város értékei, imázsa, fejlesztési tevékenysége területén, és megvizsgáljuk a 
település versenytársait. 

• A marketingstratégia kidolgozása során meghatározzuk a település marketingcéljait, 
akciótervet dolgozunk ki a három alapvető célterület esetében (Közösségformálás, 
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megtartóerő javítása; Turisztikai vonzerő fejlesztése; Befektetés-ösztönzés) és 
elkészítjük az akcióterv javasolt ütemezését és előzetes pénzügyi tervét. 

A városmarketing stratégia esetében kiemelten törekszünk a praktikus, Újfehértóra szabott 
megközelítés alkalmazására. Ez egyfelől azt jelenti, hogy a jelen dokumentumban koherens 
módon, a részletes helyzetfeltárásban talált tényezőkből kiindulva végezzük el a város 
településmarketingjére vonatkozó stratégiai elemzést és ennek eredményeire támaszkodva 
alakítjuk ki a városmarketing-stratégiát és akciótervet. Másfelől ebben a megközelítésben 
nem törekszünk a hagyományos településmarketing olyan eszközeinek didaktikus 
alkalmazására (pl. marketing-mix, célcsoport-szegmentáció, stb.), amelyeket Újfehértó 
esetében öncélúnak tartanánk (pl. azért, mert bizonyos településmarketing-területeken a 
város kiindulási helyzete kezdeti stádiumú). 
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3 Újfehértó komparatív helyzetértékelése 

3.1 A vizsgált terület lehatárolása, elhelyezkedése 

Újfehértó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye DNY-i részén fekszik, a Nagykállói kistérség, 
illetve a Nyíregyházi járás része. A települést érinti a 4-es számú főút Debrecen-Nyíregyháza 
közötti szakasza, így Újfehértó a két megyeszékhely közös vonzásterületébe tartozik, 
azokkal közvetlen összeköttetésben áll. Közúton mért távolsága Nyíregyházától 17,7 km, 
Debrecentől 36,0 km. Budapesttől 232 km-re, keletre fekszik, a 6 km-re elhaladó M3-as 
autópálya révén, valamint a Budapest – Záhony, illetve Budapest – Miskolc – Budapest 
vasúti fővonalak segítségével jól a fővárosból is jól megközelíthető.  

Komparatív elemzésünk során öt olyan települést választottunk, amelyek méretben, 
gazdasági potenciálban Újfehértóval összevethetők, és annak közvetlen térségében állnak. 
Ezek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nagykálló, az Újfehértó közigazgatási területével 
közvetlenül szomszédos Hajdú-Bihar megyében pedig Hajdúnánás, Hajdúdorog, Téglás és 
Hajdúhadház. A megyeszékhelyeket, a 4. sz. főút érintett szakaszát illetve az összehasonlító 
elemzésbe bevont települések Újfehértóhoz viszonyított elhelyezkedését az alábbi ábra 
mutatja:  

 
1. ábra: A tanulmány által vizsgált térség (forrás: Google Maps, saját szerkesztés) 

Újfehértó lakónépessége 12.979 fő (2012, KSH). Közigazgatási területe, a város kiemelkedő 
mezőgazdasági hagyományainak köszönhetően mintegy 14 ezer Ha, amely a 2. legnagyobb 
a megyében. A hozzá legközelebb eső, lakosszámban összehasonlítható település Téglás, 
amely közúton 12,1 km-re, a szomszédos Hajdú-Bihar megyében fekszik. Bár lakosszáma 
mintegy fele, területe csupán tört része Újfehértó adatának. További három város található 
Újfehértótól 15-16 km-es közúton mért távolságra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
Nagykálló (az Újfehértót is magában foglaló kistérség székhelye, 9.469 lakossal), Hajdú-
Bihar megyében pedig Hajdúdorog és Hajdúhadház (6.485 ill. 12.762 lakossal). Mivel ezek a 
közeli városok mind kisebb lakosszámmal bírnak Újfehértónál, az elemzésbe bevontuk még 
a 21,5 km-re található, 17.168 fős Hajdúnánást is. A vizsgált települések elhelyezkedését és 
főbb adatait az alábbi ábra tartalmazza:  
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2. ábra: Újfehértó és környezetének elemzett településeinek főbb adatai 

(forrás: KSH, Google Maps, saját szerkesztés) 

3.2 Újfehértó rövid története, városszerkezetének bemutatása1 

Újfehértó tipikus alföldi település, hatalmas, több mint 14 000 Ha-on elterülő külterülettel 
rendelkező, falusias jellegét még mindig magán hordozó kisváros. A város határában 
előkerült régészeti leletek több mint ötezer éves múltról tanúskodnak, ám a mai település 
lényegileg egyidős a közeli hajdúvárosokkal. A város helyén történő megtelepedést a kiváló 
földrajzi adottságok motiválták, hiszen az erre alkalmas észak-déli irányú homokhátat 
minden oldalról tavak övezték, melyek egyúttal kitűnő rejtőzködési, védelmi lehetőséget is 
biztosítottak a térség első lakóinak. A település nevét is e nagy kiterjedésű tavakról nyerte. A 
régi magyar népnyelvben használatos fejér (fehér) szó ugyanis a szárazabb időben 
előbukkanó szikes, azaz fehér színű tófenékre, a lerakódott sziksóra utal.  

Az írásos források 1608-ban említik először az Uj Fejertho-nak nevezett falut, melynek 
népessége a XVI-XVII. század fordulója táján szerveződött a törökkori pusztításoknak 
áldozatul esett Árpád-kori előtelepülések (Bolt, Micske és Szegegyháza) elmenekült 
lakosaiból. 

A település történetének legintenzívebb szakasza a mezővárosi időszak volt. Ezt a címet 
1836-ban nyerték el az évi négy rendbeli vásártartási joggal egyetemben, amely az addig 
amúgy is jelentős átmenő kereskedelmi forgalmat még tovább erősítette. A település 1886-
ban a többi mezővároshoz hasonlóan (ld. XXII. törvénycikk) elveszítette mezővárosi rangját, 
de a városiasodás, és a kulturális fejlődés folytatódott, megépült a községháza, megnyílt az 
első közkönyvtár, kávézó. Újfehértó városi címét 1992-ben kapta ismét vissza. 

Újfehértó több mint 7 kilométer hosszan elnyúló észak-déli irányú város szerkezetét 
(belterületét) alapvetően morfológiai, vízföldrajzi adottságok határozták meg. A település 
mindig is híres volt óriási kiterjedéséről, és lakosainak száma volt már 1941-ben 15 145 fő is, 
demográfiai tetőpontját pedig 1960-ban érte el, amikor a népesség több mint 15 500 fő volt.  

                                                
1 Az ezen alfejezetben bemutatott városszerkezeti leírás az Újfehértó Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
c. dokumentum (2013, Megakom Kft.) hasonló fejezetének szerkesztett változata. 
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A népesség megtelepedésének alapjául az észak-déli irányultságú homokhát szolgált, amely 
szigetszerűen emelkedett ki környezetéből, s amelyet a XX. század elejéig nagykiterjedésű, 
időszakos vízállások, tavak öveztek. 

Jelenleg az igazgatási terület 15 127 ha, a belterülete 1039 ha, mely a természetföldrajzi 
adottságok révén erősen a keleti irányba tolódott el, ami a 4-es számú főút megépítése után 
tovább folytatódott. Ugyanezen ok miatt a település erős észak-déli irányú elnyúlást mutat.  

A külterületeken hatalmas tanyás térségek voltak, melyekre leginkább az állattartás volt 
jellemző. A tanyásodási folyamat a XIX. század utolsó harmadáig elsősorban a közép- és 
nagybirtokosok építései folytán (nyári szállásként) futott fel, majd a XX. század első felében 
tetőzött és nagyszámú lakosság élt (a szegény réteg állandó jelleggel) a külterületen, ami 
komoly méreteket öltött (1960-ban a lakosság 23,7%-ával), és a gazdálkodási rendszert 
alapvetően meghatározta. Az övezetek főként a déli, nyugati és északi határban alakultak ki. 
Az első kettő elsősorban a településen élőknek vagy az onnan kiköltözőknek biztosított 
megélhetést, addig az utóbbi, azaz a Vadas határrész főként a betelepülők szálláshelye lett. 
Az 1970-es évek tanyarombolási folyamata egyes részeken a tanyák csaknem teljes 
megsemmisülését eredményezte. 

Sajátos típust képviseltek a szórványtanyák, ahol többnyire a településtől leszakadt 
társadalmi réteg élt. Ilyen volt Szegegyháza, Micske, illetve Vadas, valamint Ökörkút- 
Bogárháza tanyaközpontok, melyek közül Bogárháza Kálmánháza néven 1959-től 
önállósodott. 

A belterületi beépítéseket egyrészt a hidrogeológiai, másrészt a közlekedési feltételek 
meglehetősen „csápos” jellegűvé tették, így - a városközponti rész kivételével, melyre a 
kevert, szabálytalan (halmaz) szerkezet ma is jellemző - a többutcás szalagtelkes, útifalu 
képe a meghatározó. A tömbök között lévő területek egyrészt kihasználatlanok, másrészt 
kiváló természeti adottságokkal rendelkeznek, „tálcán kínálják” magukat szabadidős funkciók 
kihasználására (pl. Szőlő és Széchenyi, illetve annak folytatásaként a Széchenyi és 
Farkasnyári utcák közötti mély fekvésű terület), hamisítatlan természeti külsővel, hangulatos 
összképet mutatva.  

A komparatív elemzésbe vont települések közül Újfehértó esetében kimagasló a 
rendszeresen tisztított közterületek mérete: a 115 ezer m2-es összfelületnél többet csak 
Hajdúhadházon találunk: 

 
3. ábra 

Ugyanakkor a KSH által nyilvántartott játszótér, tornapálya vagy pihenőhely Újfehértón 
egyáltalán nem található. A vizsgált települések között ilyen létesítmények csak 
Hajdúnánáson, és minimális mértékben Tégláson és Hajdúhadházon kerültek kialakításra: 
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4. ábra 

Az idők során a település belterülete erőteljesen északi irányba tolódott a gazdasági (azon 
belül is főként a jó közlekedési) feltételek miatt, de a város szervesülését alapvetően nem 
akadályozza a szerencsés nyomvonalú vasút és a 4. sz. elkerülő főút. A vállalkozási 
területek - kihasználva a jó közlekedési feltételeket - nagy területen, a település északkeleti 
részén, szórtan, a lakófunkcióval keveredve (főként a főúthoz és csak kisebb részben a 
vasúthoz közeli fekvésű ingatlanokon) helyezkednek el. 

A település nagy részén ma már a kertvárosihoz közelálló lakóterület-felhasználás a 
jellemző, oldalhatáron álló, földszintes beépítéssel. A nagyszámú, közel egy időben 
megvalósult lakóépületekre és egységes utcaképekre is további példák is akadnak. A 
település-széleken nagyméretű telekméret és falusias telekhasználat jellemző, hasonló 
beépítésekkel. A városközpontban ettől eltérő, intenzívebb, oldalhatáron álló és zártsorú 
beépítésekkel találkozhatunk. 

A település történetét reprezentálja az elsősorban kiterjedtsége miatt figyelemre méltó példa, 
a „Százház” városrész, mely ma is egységes összképet mutató épületegyüttes és a munkás- 
lakótelepek kivételes értékét képviseli.  

Az 70-es évektől az ipar fejlődésének újabb lendülete további lakásépítkezéseket indukált. 
Ezek egyik szélsőséges példája a 4. főút melletti, a környezetéből idegenül kimagasló 4 
emeletes panelház. 

A település belterületének kiterjedését, a főbb városrészeket, közlekedési útvonalakat az 
alábbi térkép mutatja be: 
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5. ábra: Újfehértó városrészei és főbb közlekedési útvonalai  

(forrás: Településszerkezeti terv, saját szerkesztés) 

A 4. sz. főút fokozatosan kétfelé osztja a belterületet. Az út keleti oldalán egyre több és 
nagyobb terület-igényű vállalkozás telepszik meg, ami egyre rosszabb feltételeket szab a 
lakóterületek működésének, melyek fokozatosan kénytelenek átadni helyüket. Az út menti 
(és ahhoz közel eső) területeken, valamint attól keletre sűrűbben helyezkednek el a gyakran 
nagy területigényű vállalkozások. Erre a vasútállomás melletti háromszög alakú tömb, a 
Nagykállói út és Móricz Zsigmond utcák által határolt terület a bizonyíték, melyet 2003-ban 
gazdasági területté nyilvánítottak. 

Míg a főút-menti területek olykor a legújabb kor diktálta gazdasági érdekek igénye szerint, a 
pillanatnyi divat szellemében, hivalkodó, túldíszített elemekkel ellátott, környezetéhez nem 
illeszkedő épületből áll, addig a nagyterületű, történelmi városrészekre inkább jellemző a 
következetesség és egységesség. 
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A várost számos nagy forgalmú közlekedési út keresztezi, amelyek a településszerkezet 
szempontjából is meghatározóak:  

• 4. sz. Budapest – Záhony főközlekedési út 

• 4912 sz. Nagykálló – Újfehértó összekötő út 

• 3504 sz. Hajdúdorog – Újfehértó összekötő út 

• 3509 sz. Hajdúböszörmény – Újfehértó összekötő út 

• 35124 sz. Kálmánháza – Újfehértó összekötő út 

Újfehértón a közelmúltban három kerékpárút is kiépítésre került. Ezek a kapcsolódó 
önkormányzati út felújítása keretében, a gyalogjárdán, felfestéssel kialakított szakaszok. 
Összes hosszuk mintegy 6 km, amely a komparatív elemzésbe bevont hat település között a 
legmagasabb érték: 

 
6. ábra 

A hat vizsgált település kommunális hálózatait vizsgálva a következő megállapításokat 
tehetjük Újfehértó abszolút és relatív ellátottságáról: 

• Az ivóvízvezeték kiépítettsége 92,56%-os, a gázhálózaté 73,28%. Ezen értékek a 
vizsgált települések átlaga közelében vannak. A be nem kötött ingatlanok jellemzően 
tanyás, szórványosan lakott településrészeken találhatóak. 

• A szennyvízgyűjtő hálózat csupán a lakóingatlanok 44,67%-át látja el. Ez az érték 
kirívóan alacsony a többi település 54 és 91% közé eső értékéhez viszonyítva. (Az 
arányt jelentősen javítani fogja az előkészítés alatt álló viziközmű-beruházási projekt.) 

• A kommunális hulladékgyűjtésbe bevont háztartások aránya 84,13%. Bár ez csak alig 
haladja meg a leggyengébb arányt mutató Nagykálló értékét, jelentős pozitívum, 
hogy a gyűjtés teljes egészében szelektív alapon történik (hasonlóan Nagykállóhoz, 
Hajdúdoroghoz és Tégláshoz):  
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7. ábra 

3.3 Társadalmi elemzés 

A statisztikai adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország egyik 
leghátrányosabb helyzetű megyéje. Ez a munkaerőpiac, a gazdaság és a K+F területén 
nyilvánul meg leginkább.  

Megnevezés 
Mérték-
egység 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg megye 

Magyar-
ország 

Megye az 
országos 

adat %-ában 

Terület km2 5 937  93 027  6,38% 

Lakónépesség 1000 fő 564  9 909  5,69% 

Természetes szaporodás/fogyás 1000 lakos  (1,09)  (39,17)   

Vándorlási különbözet 1000 lakos  (3,05) -      

Öregedési index % 45,22% 64,17%   

Munkanélküliek száma 1000 fő 60  569  10,58% 

Munkanélküliségi ráta % 13,9% 9,1%   

Lakásállomány  db 218 311  4 402 008  4,96% 

Száz lakásra jutó lakos  fő 258  225    

A közüzemi ivóvízvezeték-
hálózatba bekapcsolt lakások 
aránya  

% 
94,04% 94,19% 

  

A közüzemi szennyvízgyűjtő-
hálózatba bekapcsolt lakások 
aránya  

% 
59,98% 74,04% 

  

Nappali tagozatos középiskolai 
tanulók száma  

fő 23 547  413 740  5,69% 

Felsőfokú képzésben  
részt vevő hallgatók száma  

fő 7 155  299 636  2,39% 

Regisztrált vállalkozás  db 114 712 1 688 169  6,8% 

8. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Magyarország főbb statisztikai adatai, 2013 (forrás: KSH) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakónépessége 2013-ban 563 653 fő volt, mellyel az 
ország harmadik legnépesebb megyéje Pest megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye után. 
Népsűrűsége (94,9 fő/km²) alacsonyabb az országosnál (106,5 fő/km²), de magasabb, mint a 
régiós átlag (85,1 fő/km²). Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az előzetes népmozgalmi 
adatok 2013-ban valamelyest kedvezőbbek voltak az egy évvel korábbinál. A népesség 
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természetes fogyása – a növekvő születésszám és a kissé mérséklődő halandóság 
eredőjeként – az országost meghaladóan lassult. A megyében a házasságkötések 2002 óta 
tartó csökkenése a 2011. évi mélypontot követően mérsékelt növekedésnek indult. 

A települési lakosságszám alakulását vizsgálva látható, hogy a megyében csupán néhány 
város, valamint néhány város lakosszáma növekszik, a települések nagy többségében 
inkább jelentős csökkenés tapasztalható (kivéve néhány, a Fehérgyarmati járásban található, 
jelentős roma népességgel rendelkező települést): 

 
9. ábra: Egyes települések lakosságának változása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2001-2011 között 

(forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH) 

Újfehértó lakónépessége a 2002-ig tartó növekedési időszak óta folyamatosan és jelentős 
mértékben csökkent (2000-2012 között 4,9%-kal): 

 
10. ábra 

A csökkenés ugyanakkor szinte megegyezik a megyére illetve a régióra jellemző értékkel, és 
csak kismértékben marad alatta az országos átlagnak. Újfehértó a 6 vizsgált település 
összevetésében is relatíve jól áll e tekintetben, hiszen csak Téglás és Hajdúhadház mutat 
kedvezőbb értéket (Téglás a vizsgált települések között egyedüliként növekedést): 
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11. ábra 

Az észak-alföldi régió az ország legfiatalabb korösszetételű térségének számít, ezen belül is 
Szabolcs megye van a legjobb helyzetben. Az országban itt a legnagyobb a gyermekkorúak 
aránya, a legfeljebb 14 éves korúak a lakosság 16,3%-át teszik ki, míg a 60 év felettiek 
7,4%-kal képviseltetik magukat. A legutóbbi két népszámlálás közötti időszak változásait 
ábrázoló alábbi korfa ugyanakkor mutatja, hogy még Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is 
jól érzékelhető a fiatalabb korosztályok visszaesése: 

 
12. ábra: A korstruktúra változása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2001-2011 között  

(forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH) 

Újfehértó korstruktúrája felemás képet mutat: a fiatalok (0-14 évesek) aránya megegyezik a 
megyei értékkel, ugyanakkor a 60 éve felettiek aránya sokkal magasabb (17%).  

A természetes szaporulat folyamatait vizsgálva megállapítható, hogy Pest megye után 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabb a népességcsökkenés mértéke. A 
migrációs adatok tekintetében azonban már rosszabb helyzet mutatkozik: a 2000-es évek 
második felében jelentős mértékben növekedett az elvándorlás a megyéből (2007: -7,5 fő / 
1000 lakos). Ez az adat mára jelentősen javult, bár előjele továbbra is negatív (-3,1). Az 
elvándorlás főként a munkalehetőségek hiányával és az alacsonyabb életszínvonallal 
magyarázhatók. Az elvándorló lakosság nagyobb részét pályakezdők (friss diplomások, 
illetve szakképzett fiatalok) teszik ki, mely tovább súlyosbítja a megye helyzetét, hosszabb 
távon is negatívan befolyásolva a térség gazdasági fejlettségét. Jelentős a megyén belüli 
migráció is, amelynek célterülete a megyeszékhely (Nyíregyháza) és közvetlen környéke: 
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13. ábra: 70 évesek és idősebbek aránya egyes településeken Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2011 

(forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH) 

Újfehértó részletes demográfiai trendjeit vizsgálva látható, hogy a házasságkötések és 
válások egyenlege gyakorlatilag folyamatosan csökkenve riasztóan alacsony szintre ért az 
utóbbi időben. (Ez az adat persze szoros összefüggésben áll a fiatalok elvándorlásával és az 
idősebb korosztályok helyben maradásával, hiszen a házasságkötés korábbi életszakaszra 
jellemző, mint a válás.) A természetes szaporodás, bár az utóbbi években már negatív 
értéken áll, többször is mutatott fellendülést az elmúlt időszakban. A település vándorlási 
egyenlege viszont 2002 óta folyamatosan negatív, a legutóbbi években évi 120-140 fővel 
csökkentve a település lakosainak számát: 

 
14. ábra 

A 2011-es népszámlálás alkalmával a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lakók 8,05%-a (a 
2001-es népszámlálásban mért arány csaknem kétszerese) vallotta magát roma 
nemzetiségűnek, amely Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya megye után a harmadik 
legmagasabb arány. A roma nemzetiségűek települési eloszlását vizsgálva az is látható, 
hogy legnagyobb arányban a megyek DK-i felében élnek. Újfehértó és a vizsgálatba bevont 
többi település közül csak Hajdúhadház esetében találunk a megyei átlagot (jelentősen) 
meghaladó arányt, Újfehértó esetében a magát roma nemzetiségűnek valló lakosság aránya 
1% alatt van: 
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15. ábra: Roma nemzetiséghez tartozók aránya egyes településeken Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

(forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a munkanélküliek aránya az országos átlag mintegy 
kétszerese (2013-ban a munkaképes korúak arányában 17,3%), amellyel a magyarországi 
megyék között az utolsó helyet foglalja el. A KSH lakossági munkaerő-felmérése alapján 
azonban elmondható, hogy a legutóbbi években a munkaerőpiacon kedvező irányú 
folyamatok tapasztalhatók. A 2013. évi utolsó negyedéves adatok alapján a foglalkoztatottak 
száma egy év alatt 3,5%-kal (200 800 főre) emelkedett, a munkanélkülieké 3,0%-kal (32 300 
főre) csökkent. A megyei foglalkoztatási arány (48,3%) a javulás ellenére is 4,4 
százalékponttal elmaradt az országostól, a munkanélküliségi ráta (13,9%) pedig az 
átlagosnál 4,8 százalékponttal magasabb volt.  

Ezt a javulást támasztják alá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartott 
álláskeresőkre vonatkozó információi is: „Az állami munkaközvetítő irodák 2013 végén 45 
ezer álláskeresőt tartottak nyilván a megyében, amely 24%-kal kevesebb, mint egy évvel 
korábban. A regisztrált munkanélküliek száma 2006 óta nem volt ilyen alacsony. Az 
álláskeresők csaknem fele legfeljebb 6 hónapja regisztráltatta magát, 35%-uk egy évnél 
régebben munkanélküli. Az álláskeresők 49%-a legfeljebb az általános iskola 8. osztályát 
fejezte be, 26%-uk szakmunkásképzőt vagy szakiskolát végzett. Viszonylag jelentős részük 
(22%) rendelkezett középiskolai végzettséggel, 3%-uk pedig diplomás volt. A regisztrált 
állományon belül 7200-an pályakezdők voltak. Számuk az átlagosnál kisebb ütemben 
csökkent az egy évvel korábbihoz képest.  

December végén több mint 7600 betöltetlen álláshely várt kiközvetítésre a megyében, ami az 
egy évvel korábbi 2,8-szorosa. Egy felkínált álláshelyre 6 nyilvántartott álláskereső jutott, az 
előző év végi 22-vel szemben. A foglalkoztatás bővülését segítő programokban 2013 
decemberében 57 ezren vettek részt, 2,2-szer többen, mint 2012 végén. Az aktív 
eszközökkel támogatottak 64%-a közfoglalkoztatott volt, akik száma 1,9-szeresére 
emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az érintettek 24%-a képzésben, 7,2%-a 
bér-, és járulék jellegű támogatásban részesült.  

A gazdaságilag aktív népesség települési arányait mutató ábrát vizsgálva szoros 
összefüggés fedezhető fel az aktivitási arány és az iskolai végzettség között: mindkét 
esetben elsősorban a városok esetében találkozunk magas aránnyal: 
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16. ábra: A gazdaságilag aktív népesség aránya egyes településeken Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

(forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH) 

Az ábrán látható, hogy Újfehértó elmarad a megye fejlettebb térségei mögött, de kedvezőbb 
a helyzete néhány periférikus településnél. A település adatsorát vizsgálva láthatjuk, hogy a 
foglalkoztatási helyzet egészen 2011-ig tartó romlását a legutóbbi években már javuló 
tendencia váltotta fel:  

 
17. ábra 

A foglalkoztatással kapcsolatos adatokat és tendenciákat országos összehasonlításban 
vizsgálva Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét legtöbbször az utolsó, legrosszabb helyzetben 
lévő térségek között találjuk. A megyék közül a legtöbb nyilvántartott álláskeresőt éves 
átlagban régóta Borsod-Abaúj-Zemplén (2012-ben 66,6 ezer fő) és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében (59,2 ezer fő) találjuk. Az álláskeresőknek a gazdaságilag aktív népességhez 
viszonyított relatív arányában igen jelentős területi különbségek mutatkoznak, de a mutató 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legrosszabb (24,4%, míg a legjobb érték 5,0% Győr-
Moson-Sopron megyében). A helyi szinten kimagasló munkanélküliséget elsősorban 
strukturális okok, valamint a népesség alacsony mobilitási hajlandósága magyarázza. 

Az újfehértói álláskeresők aktív korú lakosság számára vetített aránya (12,33%) 
kismértékben meghaladja az országos átlagot (9,53), de alatta marad a megyei és régiós 
átlagnak (17,32 ill. 14,96%). A komparatív elemzésbe vont települések között csak 
Hajdúdorog adata kedvezőbb (11,32%), Hajdúnánásé gyakorlatilag megegyező (12,29%), 
míg Téglás, Nagykálló és Hajdúhadház esetében az arány lényegesen magasabb (17-31% 
között): 
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18. ábra 

A munkanélküliek összetételét vizsgálva azonban az is látszik, hogy A 180 napot meghaladó 
álláskeresők aránya Újfehértón (63,11%) meghaladja mind az országos, a megyei, mind 
pedig a régiós adatot, de a komparatív településkörben is csak a legrosszabb foglalkoztatási 
helyzetben lévő Hajdúhadházon mérhető magasabb arány: 

 
19. ábra 

A pályakezdők aránya is igen magas a város álláskeresői között (13,8%). E tekintetben a 
vizsgált településcsoportból csak Hajdúdorogon magasabb az arány: 

 
20. ábra 

A foglalkoztatás területi dimenziójában két, eltérő gyökerű folyamat figyelhető meg: a 
fejlettebb térségekben (a Közép- és Nyugat-Dunántúlon) a regisztrált álláskeresők száma 
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döntően a versenyszférában bővülő foglalkoztatás miatt csökken. Ezzel szemben a 
hátrányos helyzetű régiókban (ide tartozik az észak-alföldi is) alapvetően a 
közfoglalkoztatás előtérbe kerülése emeli a foglalkoztatásban állók számát és csökkenti 
időszakosan az álláskeresők állományát. A közfoglalkoztatottak és alacsony képzettségűek 
képzésére a Kormány 2012-ben új képzési programot indított (TÁMOP 2.1.6), amelyek célja 
olyan munkavégzéshez kapcsolódó szakmai ismeretek megszerzése, amelyek rövidtávon 
biztosítják a közfoglalkoztatásban történő szakszerű és biztonságos munkavégzés alapjait, 
ugyanakkor hosszabb távon is eredményesen járulnak hozzá a célcsoport 
foglalkoztathatóságához (döntő részben a Start mezőgazdasági mintaprogramokhoz 
kapcsolódó képzések és országos közfoglalkoztatók által szervezett munkához kapcsolódó, 
OKJ-s és egyéb szakmai, illetve szabályozott hatósági képzések). A tanfolyami kimutatás 
szerint a legtöbb, országos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tanfolyam Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Csongrád és Bács-Kiskun megyében került megszervezésre. A tapasztalatok szerint 
a keleti országrészben jellemzően kevesebb az általános képzés, nagyobb az igény a 
közfoglalkoztatott képzésekre.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó 
keresete 2013-ban havonta átlagosan 167 ezer forint volt, 3,0%-kal több, mint egy évvel 
korábban. A versenyszféra alkalmazottainak havi bruttó átlagkeresete 177 ezer forintot, a 
költségvetési szerveknél dolgozóké 157 ezer forintot tett ki. A nemzetgazdasági ágakat 
tekintve a havi bruttó átlagkereset továbbra is a pénzügyi szolgáltatás területén volt a 
legmagasabb 307 ezer forinttal, amit az energiaipar követett 263 ezer forinttal. A 
legkevesebbet (118–120 ezer forintot) az egészségügyi szolgáltatás és a vendéglátás 
ágakban dolgozók keresték. A munkavégzéshez kötődő egyéb pénzbeli és természetbeni 
juttatásokat is figyelembe véve a nemzetgazdasági szintű megyei átlagos havi 
munkajövedelem 176 ezer forintot tett ki, amelyből átlagosan 4,8% volt a bruttó kereseten 
felüli ún. egyéb munkajövedelem aránya. A munkajövedelem 3,4%-kal emelkedett, ezen 
belül az egyéb kereseti elemek aránya mérsékelten nőtt az egy évvel korábbihoz képest.”2 

A szociális ellátáson belül Újfehértón a praktizáló háziorvosok száma magas (6 praxis 
működik). Szakorvosi ellátás, vagy kórházi részleg a vizsgált településcsoportban csak 
Nagykállón és Hajdúnánáson működik. Egyes további szociális területeken vizsgálva a hat 
érintett település fajlagos ellátottságát, azt láthatjuk, hogy Újfehértó közepesen teljesít a 
szociális étkeztetésben, alulteljesít a házigondozás területén, ugyanakkor a legjobb fajlagos 
értéket mutatja az idősek nappali ellátására szolgáló férőhelyek számában: 

 
21. ábra 

Az életszínvonal elmúlt időszak során tapasztalható változását jól érzékelteti a települési 
lakásállomány változása, illetve a gépjármű-állomány alakulása. Mindkét esetben 
megfigyelhető, hogy egy folyamatos, 2008-2009-ig tartó felívelő időszakot jelentős 
visszaesés, illetve azt követően (a legutóbbi években) stagnálás követett: 

                                                
2 Statisztikai tájékoztató: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 2013/4, KSH 
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22. ábra 

 
23. ábra 

3.4 Turisztikai elemzés és vonzerőleltár 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai attrakciókban gazdag (kulturális örökség, 
természeti értékek, stb.), azonban a turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások egy része 
még mindig hiányos, az ágazatba történt jelentős beruházások ellenére. Ezt tükrözi a 
vendégek alacsony száma és mérsékelt kiadása is. A KSH 2012-es adatai alapján a megye 
229 települése közül csak 15 esetében fizettek idegenforgalmi adót, ami kirívóan alacsony 
érték. 

Újfehértó és az öt, összevetésre kiválasztott település közül csupán három esetében van 
nyilvántartott szálláshely (Hajdúnánás, Téglás és Nagykálló). Téglás és Nagykálló esetében 
csak panziókat találunk (Téglás esetében 15, Nagykállón 55 férőhellyel), míg Hajdúnánás 
szálláskínálata jóval sokrétűbb, és nagyobb (bár a 255 férőhelyből mintegy 135 férőhelyet a 
fürdő melletti kemping biztosít). Magánszálláshelyek is egyedül Hajdúnánáson működnek: 
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24. ábra: Újfehértó és környezetének elemzett településeinek szállásférőhelyei, 2012  

(forrás: KSH, Google Maps, saját szerkesztés) 

Nem meglepő, hogy a regisztrált turistaforgalom is elsősorban Nagykálló esetében jelentős. 
A hat település közül Újfehértó és Hajdúhadház esetében ugyanakkor semmilyen 
turistaforgalmat nem regisztráltak: 

 
25. ábra 

Vendéglátóhelyek, éttermek és cukrászdák tekintetében Újfehértó már lényegesen jobban 
ellátott, a hat vizsgált település között a harmadik helyen áll, Nagykállóval összemérhető 
számú egységgel. Természetesen ezen szolgáltatások esetében is érvényesül Hajdúnánás 
túlsúlya: 



Újfehértó városmarketing stratégiája 

 Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft., 2014.  - 23 - 

 
26. ábra 

A turisztikai és vendéglátó területen működő vállalkozások száma tekintetében ugyanakkor 
Újfehértó már csak Hajdúnánás adata mögött marad el, a többi vizsgált településnél 
lényegesen több vállalkozást mutat: 

 
27. ábra 

A komparatív elemzésbe bevont hat településen túl elkészítettük Újfehértó térségének teljes 
körű turisztikai vonzerőleltárát is. Ez esetben a vizsgált térség lehatárolásakor arra 
törekedtünk, hogy a település kb. 20 km-es körzetét vizsgáljuk, de figyelembe vettük a 4-es 
főút Debrecen-Nyíregyháza közötti, ÉD-i irányú szakaszának, valamint a térségek KNy-i 
irányban átszelő M3-as autópálya térségszervező hatását is. A vonzerőleltár elkészítése 
során arra törekedtünk, hogy abban elsősorban a legalább térségi vagy regionális 
jelentőségű vonzerők szerepeljenek. A helyi jelentőségű adottságokat (amelyek egy-egy 
település marketingje szempontjából inkább lehetőségként értelmezhetők, és nem tényleges 
erősségként) az adatbázisban nem vettük figyelembe.  

A térségi vonzerőleltár összesen 100 turisztikai attrakciót tartalmaz. Ezek közül legnagyobb 
számban (39 db-bal) az épített örökségelemek találhatók, de jelentős az ökoturisztikai 
vonzerők száma is (19 db). A térség turisztikai termékfejlesztés (vagy történeti 
hagyományok) által már jól megtámogatott, sajátos erőssége még a nagyszámú fürdő, illetve 
a több, kiemelt jelentőségű vallásturisztikai célpont jelenléte:  
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28. ábra: Újfehértó térségének vonzerőleltárában jegyzett attrakciók száma turisztikai kategóriánként3 

Az épített örökséghez tartozó, legalább térségi jelentőségű épülettel vagy más vonzerővel a 
térség szinte minden nagyobb városa rendelkezik, közülük is kiemelkedik azonban 
Debrecen, Nyíregyháza és Nyírbátor: 

 
29. ábra: Jelentős épített örökségelemek elhelyezkedése Újfehértó térségében 

(forrás: KSH, Google Maps, saját szerkesztés) 

Település Épített örökségelem főbb paraméterei 
Balkány Ref. templom (XIV. század első fele, XVIII. század elején helyreállítva) 
Balmaz–
újváros 

Semsey kastély (1798-1805, 1840.ben átépítve), klasszicista stílusban. Jelenleg felújítás alatt. 

Debrecen A Köztemető ravatalozója (1923-30) 
Debrecen Megyeháza (1911-12), az egyik legszebb magyar szecessziós épület 
Debrecen Pásti utcai ortodox zsinagóga és imaház (1893-94) 
Debrecen Református Kollégium (1803-1816), barokk stílusban 
Debrecen Református Nagytemplom (1805-1824), barokk stílusban. Az ország legnagyobb református 

                                                
3 Újfehértó térségének turisztikai vonzerőleltárával és eseménynaptárával kapcsolatos ábrák adatainak 
összegyűjtésekor kiemelten támaszkodtunk a következő forrásokra: www.wikipedia.org; Kárpátalja megye és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljeskörű turisztikai vonzerő leltára, Ex Ante, 2009; Közös turisztikai 
programcsomagok innovatív megvalósítása Hajdú-Bihar és Bihar megyékben a turizmusfejlesztés érdekében, 
HBKIK-ROVE, 2011; saját gyűjtés és szerkesztés. 
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temploma. 
Debrecen  Szent Anna rk. székesegyház (1746, 1834-ben újjáépítve), barokk/copf stílusban 
Debrecen Városháza (1843), barokk stílusban 
Hajdú–
böszörmény 

Szabályos, körkörös gyűrűkkel tagolt településszerkezet  

Hajdúdorog Gk. székesegyház (XVII. század, többször átépítve) 
Kállósemjén Gk. templom (XV. század, a XVIII. század végén átalakítva), támpilléres, gótikus szentéllyel. 
Kisléta Ref. templom (1336, 1827-31-ben kibővítve), keleti szárnya gótikus stílusjegyeket képvisel 
Levelek Gk. templom (1790), műemlék, késő barokk stílusú 
Levelek Rk. templom (XIV. század, a XVII. században átépítve) 
Máriapócs Gk. kolostor (1756), négyszögű udvarban záródó, emeletes, barokk építmény. Jelenleg a Nagy 

Szent Bazil rendi nővérek szociális otthona. 
Máriapócs Rk. templom (XV. század, a XVIII. században teljesen átalakítva), feltárt gótikus freskótöredékkel. 
Nagykálló Volt vármegyeháza (1769-80), copf stílusban, eredeti freskókkal. Jelenleg pszichiátriai 

szakkórház. 
Nyíracsád Ref. templom (XIII. század), használatban lévő Árpád-kori műemléktemplom, három réteg 

értékes falképpel (a XIV., XV. és XVII. századból) 
Nyírbátor Báthori várkastély (XV. század második fele), frissen felújítva 
Nyírbátor Fa harangtorony (1640): 30 méteres magasságával hazánk legnagyobb haranglába 
Nyírbátor Minorita rendház (1733-58), barokk, ma múzeum 
Nyírbátor Minorita templom (1492, a XVIII. században helyreállítva), gótikus barokk stílusban  
Nyírbátor Ref. templom (1488-1511), késő gótikus stílusban, hálóboltozattal borított egyterű belső, 

hatalmas, háromosztású, csúcsíves ablakokkal, reneszánsz kori berendezéssel 
Nyíregyháza Ev. templom (1784-1786, később átalakítva), eklektikus-neobarokk stílusban. A város legrégebbi 

műemlék épülete, copfstílusú stukkóutánzatú mintákkal, a máriapócsi görög-katolikus templom 
főoltárával. 

Nyíregyháza Gk. püspöki palota (1908), szecessziós stílusban. Jelenleg püspöki székhely, és egyháztörténeti 
múzeum, levéltár, könyvtár, gk. hittudományi főiskola. 

Nyíregyháza Gk. templom (1897), kettőstornyú, kevert bizánci stílusban 
Nyíregyháza Krúdy Vigadó (1911), eklektikus stílusban 
Nyíregyháza Nyírvíz Palota (1910-12), szecessziós stílusban. Jelenleg üzletek, lakások, irodák és galériák. 
Nyíregyháza Ortodox kápolna (1910), eklektikus stílusban 
Nyíregyháza Ref. templom (XIII. század, 1928-ban teljesen átalakítva) 
Nyíregyháza Rk. társszékesegyház (1902-1904), későromán-kora gótikus stílusban 
Nyíregyháza Sóstói múzeumfalu (1979), 80 hektáron közel 80 népi építménnyel 
Nyíregyháza Víztorony (1911), ipari műemlék 
Nyíregyháza Zsinagóga (1924-32), romantikus stílusban 
Nyírpazony Ref. templom (XV. század, 1790-ben felújítva), eredeti gótikus stílusú kő kapukerettel 
Ófehértó Rk. templom (XIV. század, 1750-ben átépítve), műemléki jelentőségű freskókkal 
Tiszavasvári Ref. templom (XIII. század, 1788-89-ben átépítve), román stílusban. A templom déli oldala 

eredeti.  
Újfehértó Ref. templom (1774-1779), késő barokk stílusban. Utcai bejárata melletti falon Bocskai-

dombormű. 
30. ábra: Újfehértó térségének jelentős épített örökségelemei  

A nem épített vonzerőket hat további kategóriába sorolva gyűjtöttük össze. Ezek a 
következők: Gasztronómia; Kulturális turizmus; Ökoturizmus; Rendezvényturizmus; Vallási 
turizmus; Wellness4. A térségen a legalább egy, a fenti kategóriák valamelyikébe 
besorolható, legalább térségi, regionális jelentőségű attrakcióval rendelkező települések a 
következők: 

                                                
4 A kategóriák meghatározásakor esetenként eltértünk a klasszikus értelmezéstől, annak érdekében, hogy a 
vizsgálat során a térségre és Újfehértóra értelmezhető és értékelhető kategóriák jöjjenek létre. Abban az esetben, 
ha egy vonzerő, vagy potenciális turisztikai attrakció több kategóriát is érint, azt választottuk, amely jobban 
jellemző rá (pl. a nyíregyházi Tófürdőt a wellness, míg az újfehértói Vadas-tavat az ökoturizmus körébe soroltuk). 
Olyan attrakciók esetében, amelyek csak 1-1 elemmel szerepelnek a vonzerőleltárban, mérlegeltük a más 
kategóriába történő besorolást (így került pl. az újfehértói vadászat lehetősége a szabadidős turizmus 
kategóriájába). 
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• Újfehértó esetében két legalább térségi jelentőségű attrakciót azonosítottunk (Zajti 
Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény és Thermárium Városi Tanuszoda és Városi 
Tornacsarnok). 

• Újfehértó 20 km-es körzetén belül: 

� Sokrétű adottsággal, színes vonzerőkínálattal rendelkezik: Nyíregyháza és 
Nagykálló; 

� Több attrakcióval rendelkezik: Hajdúnánás és Hajdúböszörmény; 

� Egy-egy attrakcióval rendelkezik: Hajdúdorog, Hajdúhadház, Érpatak, Napkor, 
Kállósemjén és Nyíradony. 

• Újfehértó 20 km-es körzetén kívül: 

� Sokrétű adottsággal, színes vonzerőkínálattal rendelkezik: Debrecen, 
Máriapócs, Nyírbátor és Tiszavasvári; 

� Több attrakcióval rendelkezik: Levelek és Balmazújváros; 

� Egy-egy attrakcióval rendelkezik: Kisléta és Hajdúsámson. 

 
31. ábra: Jelentős (az épített örökségelemeken kívüli) vonzerők elhelyezkedése Újfehértó térségében 

(forrás: Google Maps, saját szerkesztés) 

Turisztikai 
ágazat sz. Település Vonzerő főbb paraméterei 

Gasztronómia 1 Érpatak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pálinkaút, a Zsindelyes Pálinkafőzde, a 
Panyolai Szilvórium Kft. és a Tarpa Manufaktúra Kft. együttműködésével 

Kulturális 
turizmus 1 

Balmaz–
újváros Veres Péter Kulturális Központ és Emlékház (XIX. század eleje) 

Kulturális 
turizmus 2 Debrecen Egyházművészeti Múzeum, Könyvtár 

Kulturális 
turizmus 3 Debrecen Hősök temetője 

Kulturális 
turizmus 

4 Máriapócs Bazilita Gyűjtemény: Dudás Miklós egykori görög katolikus püspök 
szülőházában, egyháztörténeti tárgyak, levéltár, tervtár és fotótár 

Kulturális 
turizmus 

5 Nagykálló Helytörténeti kiállítás (2005) 

Kulturális 6 Nyírbátor Báthori István Múzeum (1955) a katolikus templom egykori kolostorában, 
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turizmus a település és a környék néprajzi gyűjteményével 

Kulturális 
turizmus 7 Nyíregyháza 

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Történeti Gyűjtemény: XIX-XX. századi 
ipartörténeti kiállítás, benne mérnöki eszközök, tervek, oklevelek, 
festmények és fényképek 

Kulturális 
turizmus 8 Nyíregyháza Jósa András Múzeum: régészeti ásatások leletanyaga, helytörténeti, 

képző- és iparművészeti, irodalomtörténeti gyűjtemény 
Kulturális 
turizmus 9 Nyíregyháza Kállay gyűjtemény: a Kállay-család tízezer kötetes könyvtára, kortörténeti 

értékű fotók, dokumentumok 
Kulturális 
turizmus 10 Nyíregyháza Kossuth szoborcsoport (1912, Bethlen Gyula) 

Kulturális 
turizmus 11 Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum: régészeti és helytörténeti kiállítás a Mezőség 

településeiről, megyei orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti bemutató 
Kulturális 
turizmus 12 Újfehértó Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény (1984), boltíves tornácos kúriában 

berendezve. 3 állandó kiállítással. 

Ökoturizmus 1 Balmaz–
újváros 

Hortobágyi NP: Magyarország első nemzeti parkja. Közép-Európa 
legnagyobb füves pusztája különleges mezei és vizes 
növénytársulásokkal. UNESCO Világörökség (1999 óta) 

Ökoturizmus 2 Debrecen Debreceni arborétum 

Ökoturizmus 3 Debrecen Debreceni Nagyerdő TT: Nagyerdei Kultúrpark, Debreceni Állatkert, 
Egyetemi Botanikuskert 

Ökoturizmus 4 Hajdúnánás Struccfarm (1993) 

Ökoturizmus 5 Hajdú–
sámson 

Hajdúsági TK: egyedi növény- és állatvilág  

Ökoturizmus 6 Kállósemjén 
Kállósemjéni mohos tó TT: Jégkorszaki eredetű, 2-3 méter mély 
képződmény. Az utolsó nagy kiterjedésű, alföldi úszóláp ritka ősi mocsári 
növényekkel. 

Ökoturizmus 7 Kisléta 
Gencsy kúria parkja: az egyszerű, földszintes kúria (ma gyermekotthon) 8 
hektáros parkja, védett természeti érték 

Ökoturizmus 8 Levelek 
Leveleki víztározó (1975), kedvelt fürdőhely, vízi sportokra is alkalmas, 
szabadidőcentrum  

Ökoturizmus 9 Levelek Molnár kúria (1790), jelentős parkkal. Jelenleg óvoda. 

Ökoturizmus 10 Nagykálló Harangod: 75 hektáros mesterséges tó és környezete Ekler és Makovecz 
tervei alapján készült közösségi épületekkel 

Ökoturizmus 11 Nagykálló Ínségdombi kilátó  
Ökoturizmus 12 Napkor Harangodi erdészeti erdei iskola 
Ökoturizmus 13 Nyíradony Hajdúsági TK: egyedi növény- és állatvilág  

Ökoturizmus 14 Nyírbátor 

Az alföldi kéktúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasza: Tiszakanyár 
- Rétközberencs -Kisvárda – Anarcs - Gyulaháza - Nyírkarász - Rohod - 
Vaja - Kántorjánosi - Nyírderzs - Nyírbátor - István- tanya - Hoportyó-hegy 
- Nyírlugos - Gánás- hegy (98 km) 

Ökoturizmus 15 Nyíregyháza Nyíregyházi Állatkert: 24 hektáros parkban közel 2300 egyeddel, mini 
játszótérrel/vidámparkkal, kiállításokkal 

Ökoturizmus 16 Nyíregyháza Nyírvidéki Kisvasút (1905): hazánk leghosszabb (66, 5 km) kisnyomtávú, 
egyvágányú, nem villamosított vasútvonala 

Ökoturizmus 17 Nyíregyháza Tuzson János Botanikus Kert (1972): a város belterületén fekvő, 4,5 
hektáros arborétum, helyi védett természeti érték. Folyamatosan bővítve. 

Ökoturizmus 18 Tiszavasvári 
Dessewffy-kastély (1820, később több ütemben bővítve): 48 szobás 
épület, ma diákotthon. Parkja (XIX. század első fele), 6 hektáros védett 
történelmi kert. 

Ökoturizmus 19 Tiszavasvári Tiszavasvári fehérszik TT: 225 hektáros, védett tó, több, mint 40 
madárfajjal (köztük egyedülálló módon a gulipánnal) 

Rendezvény–
turizmus 1 Debrecen Atlétikai Stadion 

Rendezvény–
turizmus 2 Debrecen Főnix Csarnok: modern, multifunkcionális rendezvényközpont 

Rendezvény–
turizmus 3 Debrecen Hódos Imre Sportcsarnok 

Rendezvény–
turizmus 4 Debrecen Kölcsey Központ: modern, multifunkcionális rendezvényközpont 

Rendezvény–
turizmus 5 Hajdú–

böszörmény Városi Sport- és Rendezvényközpont 

Rendezvény–
turizmus 6 Hajdú–

hadház Városi Sportcsarnok (beruházás alatt) 
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Rendezvény–
turizmus 7 Hajdúnánás Városi Sportcsarnok 

Rendezvény–
turizmus 8 Nagykálló Városi Sportcsarnok 

Rendezvény–
turizmus 9 Nyíregyháza Bujtosi sportcsarnok 

Vallási 
turizmus 1 Máriapócs Gk. templom (1731-1756), barokk, benne a Könnyező Mária ikonnal. 

Nemzeti kegyhely. 
Vallási 
turizmus 2 Máriapócs Mária út: Közép-európai spirituális turistaút 

Vallási 
turizmus 3 Máriapócs Pápalátogatás emlékparkja: II. János Pál Pápa 1991-es látogatásának, és 

300.000 fős miséjének színhelye 
Vallási 
turizmus 4 Nagykálló A csodarabbi sírja: hászid zsidó kegyhely, a XVIII. században itt élt Taub 

Izsák rabbi, talmudtudós sírja. 

Wellness 1 Balmaz–
újváros Városi Termál - és Strandfürdő 

Wellness 2 Debrecen Aquaticum Debrecen Gyógy- és Fürdőközpont 
Wellness 3 Debrecen Kerekestelepi Strandfürdő 
Wellness 4 Debrecen Szeged utcai Szabadidőpark  

Wellness 5 Hajdú–
böszörmény Bocskai Strand- és Gyógyfürdő 

Wellness 6 Hajdúdorog Hajdúdorogi Strandfürdő 
Wellness 7 Hajdúnánás Gyógyfürdő 
Wellness 8 Nagykálló Termál-gyógyvizű Strandfürdő 
Wellness 9 Nyírbátor Sárkány Wellness- és Gyógyfürdő 
Wellness 10 Nyírbátor Városi Gyógyvizű Strandfürdő 
Wellness 11 Nyíregyháza Aquarius Élményfürdő 

Wellness 12 Nyíregyháza Fürdőház (1806, 1911-ben újjáépítve), gyógyvízzel, belső tere 2000-ben 
átalakítva 

Wellness 13 Nyíregyháza Nyíregyháza-Sóstó Parkfürdő 
Wellness 14 Nyíregyháza Tófürdő 

Wellness 15 Tiszavasvári Tiszavasvári Strandfürdő: gyógyvizes fürdő termálmedencékkel, 
úszómedencével. 

Wellness 16 Újfehértó Thermárium Városi Tanuszoda és Városi Tornacsarnok 
32. ábra: Újfehértó térségének jelentős vonzerői (az épített örökségelemeken kívül)  

Az összes (épített és egyéb) vonzerőt tekintve a két megyeszékhely után Nyírbátor, 
Nagykálló és Máriapócs tekinthető a térség legvonzóbb turisztikai desztinációinak: 

 
33. ábra: Újfehértó térségének vonzerőleltárában jegyzett attrakciók száma településenként 

Külön gyűjtésben mutatjuk be a térség azon rendezvényeit, amelyek legalább térségi vagy 
regionális érdeklődésre tartanak számot. Az eseménynaptár összeállításakor nem vettük 
tehát figyelembe azokat a helyi jelentőségű rendezvényeket, amelyek csupán egy-egy 
település (vagy annak legszűkebb környezetébe tartozó) lakosokat célozzák (pl. falunapok, 
jeles napokhoz tartozó települési rendezvények). Ugyanakkor felsoroltuk azokat a 
rendezvényeket is, amelyek – bár korábban rendszeresen megrendezésre kerültek – a 
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legutóbbi időben szünetelnek, de bármikor újjáéleszthetők. Az eseménynaptár öt fő 
kategóriába rendezve tartalmazza a térség jelentősebb eseményeit: Gasztronómia; Kultúra; 
Sportrendezvény; Szakmai program; Vallás. 

Az eseménynaptárban 25 jelentősebb rendezvényt gyűjtöttünk össze. Ezek között 
legnagyobb számban a kulturális rendezvények, rendezvénysorozatok szerepelnek, amelyek 
elsősorban zenei fesztiválokat, emellett pedig hagyományőrző programokat tartalmaznak. 
Ide soroltuk a térség két, nemzetközi szinten is jelentősnek mondható rendezvényének 
egyikét is (Debreceni Virágkarnevál). Jelentős súllyal szerepelnek a gasztronómiai 
rendezvények, amelyek a térség gyümölcstermelési és egyéb mezőgazdasági 
hagyományaihoz, hungarikumként nyilvántartott és más, jelentős hagyományokkal 
rendelkező gasztronómiai termékéhez kapcsolódnak. Jelentős mindemellett a görög-
katolikus és református hagyományokra építő vallási rendezvények száma is. Ebben a 
kategóriában találjuk a térség másik nemzetközi jelentőségű programját (Máriapócsi Búcsú): 

 
34. ábra: Újfehértó térségének eseménynaptárában jegyzett rendezvények száma 

turisztikai kategóriánként 

A térségen a legalább egy, a fenti kategóriák valamelyikébe besorolható, legalább térségi, 
regionális jelentőségű rendezvénynek otthont adó települések a következők: 

• Újfehértó esetében nem azonosítottunk térségi jelentőségű rendezvényt. (Az utóbbi 
években forráshiány miatt szünetel a Fürtös fesztivál - a térség eredetvédelem alatt 
álló gyümölcse, az újfehértói fürtös meggy jegyében, korában minden év júliusában 
megtartott rendezvény.) 

• Újfehértó 20 km-es körzetén belül: 

� Több rendezvényt is kínál: Nyíregyháza és Nagykálló; 

� Egy-egy jelentős rendezvénynek ad otthont: Biri, Érpatak, Hajdúböszörmény 
és Hajdúnánás. 

• Újfehértó 20 km-es körzetén kívül: 

� Több rendezvényt is kínál: Debrecen, Máriapócs és Nyírbátor; 

� Több attrakcióval rendelkezik: Levelek és Balmazújváros; 

� Egy-egy jelentős rendezvénynek ad otthont: Levelek. 
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35. ábra: Jelentős turisztikai rendezvények elhelyezkedése Újfehértó térségében 

(forrás: Google Maps, saját szerkesztés) 

Turisztikai 
ágazat sz. Település Rendezvény főbb paraméterei 

Gasztronómia 1 Biri Tócsni Fesztivál, szeptember 
Gasztronómia 2 Debrecen Debreceni Borkarnevál, augusztus 
Gasztronómia 3 Debrecen Debreceni Pulykafesztivál, május-június 
Gasztronómia 4 Érpatak Zsindelyes Pálinka és Népi Gasztronómiai Fesztivál, szeptember 
Gasztronómia 5 Nyíregyháza Luca Napi Pálinkaünnep, december 
Gasztronómia 6 Nyíregyháza Nyírségi Ősz –Gyümölcskarnevál, szeptember 

Kultúra 1 Debrecen 
Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál, július-
augusztus 

Kultúra 2 Debrecen Cívis Korzó (karnevál, vásár és zenei fesztivál), július-augusztus 

Kultúra 3 Debrecen 
Debreceni Virágkarnevál (a térség egyetlen, nemzetközi jelentőségű 
rendezvénye), augusztus 

Kultúra 4 Debrecen Nemzetközi Katonazenekeri Fesztivál, június 
Kultúra 5 Debrecen Országos és Nemzetközi Gyermek Néptánctalálkozó, május 

Kultúra 6 
Hajdúböszörm

ény 
Hajdúhét: kulturális és zenei rendezvénysorozat, augusztus 

Kultúra 7 Nagykálló Kállai Kettős Néptáncfesztivál, október 
Kultúra 8 Nagykálló Téka Népművészeti Tábor, július/augusztus 
Kultúra 9 Nyírbátor Azfeszt Zenei Fesztivál, augusztus 
Kultúra 10 Nyírbátor Nyírbátori Zenei Napok, augusztus 
Kultúra 11 Nyíregyháza Nyíregyházi Huszártalálkozó, augusztus 
Kultúra 12 Nyíregyháza Nyírségi Nemzetközi Néptáncfesztivál (kétévente), augusztus 
Kultúra 13 Nyíregyháza Vidor Fesztivál (világzenei fesztivál), augusztus-szeptember 
Sportrendez–
vény 1 Máriapócs 

Rabócsi Ring (autós-motoros rally, rally-cross és gokart versenyek, 
évente több alkalommal) 

Szakmai 
program 1 Debrecen 

Farmer-Expo (nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari 
szakkiállítás), augusztus 

Szakmai 
program 2 Hajdúnánás Hajdúnánási Regionális Vállalkozói Napok és Termékkiállítás, augusztus 

Vallás 1 Debrecen Református Világtalálkozó, május 
Vallás 2 Levelek Leveleki Búcsú, október 
Vallás 3 Máriapócs Máriapócsi Búcsú, szeptember-november 
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36. ábra: Újfehértó térségének jelentős turisztikai rendezvényei 

Az eseménynaptárban a turisztikai vonzerőleltárhoz hasonlóan kiemelkedő a két 
megyeszékhely jelenléte, de itt már Debrecen túlsúlya, jelentősége Nyíregyházával szemben 
is érzékelhető. A naptárban szereplő másik 9 település csak évi 1-2 jelentős eseménynek ad 
otthont (de ezek közül kiemelkedik a már említett Máriapócs): 

 
37. ábra: Újfehértó térségének eseménynaptárában jegyzett rendezvények száma településenként 

Külön részletezve az Újfehértó esetében azonosított vonzerőleltár-tételeket, a következő 
létező, térségi vagy regionális jelentőségű turisztikai erősségeket azonosítottuk: 

• Ref. templom (1774-1779), késő barokk stílusban. Utcai bejárata melletti falon 
Bocskai-dombormű. Országos műemléki védelem alatt áll. Tetőszerkezetének 
felújítása 2014-ben fejeződött be. Petőfi S. u. 25. 

• Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény – Városi Múzeum (1984), boltíves, tornácos 
kúria. 3 állandó kiállítással. Épülete helyi védelem alatt áll. Egészségház u. 2. 

• Thermárium Városi Tanuszoda és Városi Tornacsarnok. Vasvári Pál u. 15. 

A település számos további, helyi jelentőségűnek tekinthető vagy potenciálisan kialakítható 
turisztikai vonzerővel rendelkezik. Ezeket (és a fent kiemelt térségi jelentőségű adottságokat) 
turisztikai kategóriák szerint csoportosítva láthatjuk, hogy hasonlóan a térségi 
sajátosságokhoz, települési szinten is az épített örökségelemek dominálnak. Jelentős még a 
szabadidős és a kulturális turizmus területén elérhető lehetőségek száma. A város 
ökoturisztikai adottságai is jelentősek (szám szerint ugyan csak négyet azonosítottunk, de 
azok potenciális vonzereje kiemelkedő). A település nem vallásturisztikai központ, 
ugyanakkor az e területen jelzett egyetlen potenciális lehetőség középtávon kapcsolódást 
jelenthet a Mária-út térségben (Máriapócson) található kiemelt központjához. A gyűjtésből az 
is látszik, hogy a szálláskínálat tekintetében a város rendkívüli elmaradással küzd:  

 
38. ábra: Újfehértó vonzerőleltárában jegyzett attrakciók száma turisztikai kategóriánként 

A vonzerőleltárban összegyűjtött 37 létező vagy potenciális vonzerő elhelyezkedését az 
alábbi térképen, főbb paramétereiket pedig az alatta található táblázatban mutatjuk be: 
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39. ábra: Újfehértó létező és potenciális turisztikai vonzerőinek elhelyezkedése  

(belterület: balra, külterület: jobbra, forrás: Településszerkezeti terv, Google Maps, saját szerkesztés) 

Turisztikai 
ágazat 

sz. Vonzerő főbb paraméterei Cím / 
elhelyezkedés 

Épített 
örökség 1 

Ref. templom (1774-1779), késő barokk stílusban. Utcai bejárata 
melletti falon Bocskai-dombormű. Országos műemléki védelem 
alatt áll. Tetőszerkezetének felújítása 2014-ben fejeződött be. 

Petőfi S. u. 41-
43. 

Épített 
örökség 2 

Gk. templom (1832, szószék és ikonosztáz: 1930, torony: 1858) és 
parókia, helyi védett. Külső felújítása és környezetének rendezése 
2014-ben fejeződött be.  

Vasvári Pál u. 18. 

Épített 
örökség 3 Rk. templom (1803-1812) és plébánia, helyi védett. 

Ablaküvegeinek cseréje 2014-ben fejeződött be.  Debreceni út 1/A. 

Épített 
örökség 4 Városháza (1905), klasszicizáló stílusban, helyi védett. Külső 

felújítása, belső átalakítása és bővítése 2014-ben fejeződött be.  
Szent István út 
10. 

Épített 
örökség 5 A volt kaszinó épülete (1911, 2000-ben felújítva), klasszicizáló 

stílusban, helyi védett. Főtér 2. Főtér 2. 

Épített 
örökség 6 Posgay-ház (1909), eklektikus stílusban, jelenleg gyógyszertár. Szent István út 

16. 
Épített 
örökség 7 „Százház” városrész (1911): országosan is egyedülálló szociális 

munkáslakásokból álló településrész, helyi védelem alatt áll.  Bocskai u. 

Épített 
örökség 8 

Nozdroviczky/Nánássy kastély (1903-05), eklektikus stílusban. 
Felújítása és nonprofit közösségi-szolgáltató házzá történő 
átalakítása 2014-ben fejeződött be. Megtöltendő programokkal, 
attrakcióval. Kertje alkalmas lenne szabadtéri rendezvények, 
családi programok megrendezésére. Helyi védelem alatt áll.  

Rákóczi u. 2. 

Épített 
örökség 9 

Gencsy/Irinyi kastély (XIX. század vége), neoklasszicista stílusban, 
helyi védett. Magánterületen áll, szabadon nem látogatható. Eötvös u. 25. 
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Épített 
örökség 10 Nepomuki Szent János-szobor (XVIII. század vége), a rk. templom 

plébániakertjében.  Debreceni út 1/A. 

Épített 
örökség 11 Városi szoborpark, a Városi Múzeum kertjében.  Egészségház u. 

2. 
Épített 
örökség 12 1848-49-es emlékmű (1998), helyi védett.  Debreceni út 

Épített 
örökség 13 Árpád fejedelem díszkút (2009).  Egészségház u. 

Épített 
örökség 14 I. világháborús és Trianon emlékmű, helyi védett.  Főtér 

Épített 
örökség 15 II. világháborús emlékmű, helyi védett.  Főtér 

Épített 
örökség 16 

Főtér, száz évnél idősebb egyedekből álló gesztenyefasora helyi 
védett. A park és kapcsolódó parkolók felújítása 2014-ben 
fejeződött be. 

Főtér 

Kulturális 
turizmus 1 

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény – Városi Múzeum (1984), 
boltíves tornácos kúriában berendezve. 3 állandó kiállítással. 
Épülete helyi védelem alatt áll. Részleges külső és első felújítása 
2014-ben fejeződött be. 

Egészségház u. 
2. 

Kulturális 
turizmus 2 

Fürtös fesztivál (a térség eredetvédelem alatt álló gyümölcse, az 
újfehértói fürtös meggy jegyében), korábban minden év júliusában 
megrendezve 

Főtér  

Kulturális 
turizmus 3 Zajti Ferenc Kulturális Központ és Könyvtár. Külső felújítása és a 

színházterem korszerűsítése 2014-ben fejeződött be.  Fő tér 3. 

Kulturális 
turizmus 4 

Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. 
(1947): alkalmazott kutatás, közérthető, látogatható. Közép-Európa 
legnagyobb alma-génbankja.  

külterületen, az 
Északi 
Városrésztől Ny-
ra 

Kulturális 
turizmus 5 

Csongor Szivargyár Kft. (1996): egyedüli kézigyártású 
szivarmanufaktúra az országban. Látogatható.  

Nyíregyházi u. 
10. 

Kulturális 
turizmus 6 

Aranylelet (feltárva 2002-ben): 261 db érme került elő az 1400-
1684 közötti időszakból. A nyíregyházi Jósa András Múzeumban 
van kiállítva. 

Nyíregyháza 

Ökoturizmus 1 Szikes Sóstó (ex lege védett) 
külterületen, a 
Mályváskerttől K-
re 

Ökoturizmus 2 Orchideás rét (ex lege védett) 
külterületen, a 
Mályváskerttől K-
re 

Ökoturizmus 3 

Vadas-tó és környezete (ex lege védett): Pihenőhely, potenciális 
madármegfigyelő-bázis (nemzetközi madárvonulási útvonalon 
fekszik). A terület vízrendezése szükséges (betáplálás, 
összekötés). Kis részben Nyíregyházához tartozik. 

külterületen, a 
városközponttól 
É-ÉNy-i irányban 

Ökoturizmus 4 Jégkorszaki eredetű löszfal: fontos parti fecske fészkelőhely 
külterületen, az 
Északi 
Városrésztől K-re 

Szabadidős 
turizmus 1 Thermárium Városi Tanuszoda és Városi Tornacsarnok.  Vasvári Pál u. 15. 

Szabadidős 
turizmus 2 Kisrétkör Szabadidős Sportcentrum (területi bővítését a 

Natura2000 területek korlátozzák).  Kisrétkör 

Szabadidős 
turizmus 3 

Fedeles Lovarda (2011): Lovas oktatóközpont alakítható ki a 
lovarda és a Gyümölcskutató Intézet együttműködésével. 
Lovasturisztikai hálózatba integrálható Nyírbátor és Nyíregyháza 
bekapcsolásával.  

Kossuth u. 121. 

Szabadidős 
turizmus 

4 H2O Bár és Szabadidőközpont: squash, bowling, fitnesz és 
edzőterem, bár  

Vasvári Pál u. 15. 

Szabadidős 
turizmus 5 Kerékpárutak: Elválasztás nélküli gyalogos- és kerékpárutak 

Mályváskerti 
településrész (É-
D); Vasútállomás 
és városközpont 
között (ÉK-DNy); 
Nyugati 
városrész (K-Ny) 

Szabadidős 6 H2O Bár és Szabadidőközpont mögötti terület: szabadidős Vasvári Pál u. 
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turizmus rendezvényhelyszínként, rekreációs területként fejleszthető.  

Szabadidős 
turizmus 7 Tervezett termálkút 

külterületen, a 
Városközponttól 
K-re 

Szabadidős 
turizmus 8 Felszíni víztározók kialakítása (két helyszínen) 

külterületen, a 
Mályváskerttől 
Ny-ra (1) és D-re 
(2) 

Szabadidős 
turizmus 9 

Vadászat: apróvad-állomány kialakításának lehetősége. Sok 
Natura2000-es terület, egyedülállóan nagy (mintegy 14ezer Ha-os) 
külterület 

Újfehértó teljes 
külterületén 

Szálláshely 1 Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. 
(1947): vendégházában 26 férőhely áll rendelkezésre.  Vadas-tag 2. 

Vallási 
turizmus 1 

A település a Mária út része (a máriapócsi ikon szállítási útvonala). 
Helyi vallási központ az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett 
Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola.  

Széchenyi út 3. 

40. ábra: Újfehértó létező és potenciális turisztikai vonzerőinek leltára  

Az épített örökség elemei közül több is helyi védelem alatt áll. Ezek (a „Százház” városrész 
kivételével) a városközpontban, a Főtéren és annak közvetlen környékén helyezkednek el: 

 
41. ábra: Helyi védelem alatt álló épületek elhelyezkedése Újfehértó városközpontjában  

(forrás: Településszerkezeti Terv, saját szerkesztés)  

A KSH 2012-es adatai alapján Újfehértó kulturális intézményekkel és eseményekkel való 
ellátottsága a komparatív elemzésbe bevont hat település között vegyes, de inkább 
gyengének tekinthető: 

• A települési könyvtárak könyvtári egységeinek száma itt volt a második 
legalacsonyabb (22.410 db, a legalacsonyabb tételszám – 14.926 db – Tégláson 
található, a legmagasabb Hajdúnánáson – 82.167 db, és Nagykállón – 70.733 db). 

• A hat településen összesen hat közművelődési intézmény működött: Újfehértón és 
Tégláson 2-2 db, míg Nagykállón egy sem. 

• Múzeumi kiállítást Hajdúhadházon 17 db-ot, Hajdúnánáson 10 db-ot, míg Újfehértó 
és Hajdúdorog esetében 8-8 db-ot regisztráltak. Nagykálló és Téglás esetében nem 
került regisztrálásra múzeumi kiállítás. 

• A regisztrált kulturális rendezvények száma Újfehértón nagyon alacsony volt (12 db). 
Nagykálló kimaradt az adatfelvételből, míg a többi településen 24-183 közötti számú 
rendezvényt regisztráltak. (100 feletti rendezvényszámmal Téglás, Hajdúnánás és 
Hajdúdorog rendelkezett.) 

• Mozi egyik településen sem működött (a KSH 2012-es nyilvántartása szerint). 
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Újfehértó éves eseménynaptárában jelenleg a következő rendezvények szerepelnek 
(összesen 19 db): 

• Március: 

� Március 15.-ei ünnepség: a forradalom és szabadságharc megemlékezése 
(Kulturális Központ, 1848-49-es emlékmű) 

• Április: 

� Óvodai karnevál: óvodás csoportok zenés, táncos, színes jelmezes fellépése 
a farsanghoz kapcsolódóan (Kulturális Központ, Városi Tornacsarnok) 

� Városi Sportnap: kicsik és nagyok egész napos sportrendezvénye - 
váltóversenyek, foci, aerobic stb. (Városi Tornacsarnok) 

� Városnap: kulturális rendezvény a város fennállásának megünneplése, 
kitüntetések adományozása, zenei fellépők (Főtér, Kulturális Központ) 

� Szent György-napi fogathajtás: lovasfogatok versenye (Fedeles Lovarda) 

• Május: 

� Anyák Napja: az édesanyák tiszteletére rendezett kulturális műsor (Kulturális 
Központ) 

� Lakodalmas Zenész Fesztivál: zenei rendezvény az újfehértói lakodalmas, 
mulatós zenét játszó zenekarok fellépésével (Főtér) 

� Baba-mama hét: kisgyermekes családok játékos foglalkoztató 
programsorozata (Játékvár Bölcsőde) 

� Zene és Tánc Gála: zenés, táncos fellépés (Kulturális Központ) 

• Június: 

� Városi Pedagógus Nap: a pedagógusok tiszteletére rendezett kulturális 
ünnepség (Kulturális Központ) 

� Országos Gépész-Kovács Találkozó: régi gépek, berendezések 
felvonultatása, bemutatása (Főtér) 

� Múzeumok Éjszakája: ingyenes tárlatvezetés, kenyérlángos sütés, a helyi 
régiségek bemutatása (Városi Múzeum) 

• Július: 

� Fogathajtó verseny: lovasfogatok versenye, felvonulás (Fedeles Lovarda) 

� „Jó játék a játék” program: népi játékok, hagyományok, foglalkozások 
bemutatása a fiatalabb korosztály számára (Városi Múzeum) 

• Augusztus: 

� „Ne unatkozz, játssz velünk” program: kézműves foglalkozások bemutatása 
(Városi Múzeum) 

• Szeptember: 

� Idősek ünnepe: időskorúak zenés, táncos fellépése (Kulturális Központ) 

• Október: 

� Október 23.-ai megemlékezés: a szabadságharc és forradalom leverésének 
megemlékezése (1848-49-es emlékmű) 
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• November: 

� Óvodai gála: ovisok zenés táncos fellépése (Kulturális Központ, Városi 
Tornacsarnok) 

Az elmúlt években – forráshiány miatt – két korábban rendszeresen megrendezett, 
jelentősebb esemény is megszűnt: 

• EU-Rock Fesztivál (jellemzően a városnaphoz kapcsolódó zenei rendezvénysorozat); 

• Fürtös Fesztivál (a térség eredetvédelem alatt álló gyümölcse, az újfehértói fürtös 
meggy jegyében, korában minden év júliusában megtartott rendezvény). 

3.5 Gazdasági elemzés 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságában jelentős szerepet játszik a mezőgazdaság: 
a GDP-n belüli aránya 8%, a mezőgazdaságban működik a vállalkozások 47,4%-a. 
(ugyanakkor az itt dolgozó foglalkoztatottak aránya csupán 4,2%.) Ezen adatok ellenére 
bizonyos környezeti és egyéb tényezők nehezítik a mezőgazdasági termelést:  

• kedvezőtlen talaj minőség,  

• kiszámíthatatlan időjárási körülmények (aszály, belvíz, fagykár, stb.)  

• elaprózott birtokszerkezet,  

• javuló, de továbbra is hiányos infrastrukturális feltételek,  

• hiányosságok az agrár-környezetvédelemben.  

Az európai mezőgazdasági alapokból (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és 
Európai Mezőgazdasági Garancia Alap) származó támogatásoknak és az ágazati 
integrációknak köszönhetően a mezőgazdaság termelékenysége folyamatosan növekszik. A 
megye termőterülete (vagyis a mezőgazdasági területek, erdők, nádasok, halastavak 
összessége) a megye teljes földterületének 78,6%-a (491 052 hektár), míg a mezőgazdasági 
terület (szántó, konyhakert, gyümölcsös, szőlő, gyep) aránya 58,5% (365 707 hektár). A nem 
megművelt földterület magas aránya (21,4%) a gyenge talajminőséggel magyarázható.  

Az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy a szántóföldi növények betakarított 
termésmennyisége jelentősen csökkent. A termésátlag évről évre változik. Ezek a 
kedvezőtlen tendenciák a változékony időjárással és árakkal, az EU támogatások 
kontraproduktív hatásával és az élelmiszer-feldolgozás korlátozott kapacitásaival 
magyarázhatóak. Hasonlóak a trendek a zöldség- és gyümölcstermesztésben is, noha 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mindkét területen domináns szerepet tölt be: a teljes 
magyar gyümölcstermesztés 40%-át ez a megye adja (331 983 tonna), a 
zöldségtermesztésben való részesedése pedig 15% (128 537 tonna). A megye 
vetésszerkezetében a termelés az utóbbi években a kukorica és az olajos magvú növények 
(napraforgó, repce) irányába tolódik: míg 2000-ben a szántó 47%-át, 2013-ban már 66%-át 
hasznosították ezekkel a növényekkel. A búza termesztése közben 30 ezer hektár körül 
állandósult.  

2013-ban a tenyészidőszakban kedvező időjárás érvényesült. Valamennyi főbb kalászos 
növény termésmennyisége meghaladta a 2012. évit, közülük a búzáé 19%-kal. A 
kukoricának és a repcének is kedvezett az időjárás; így kukoricából az előző évinél 37%-kal, 
repcéből 44%-kal több termett. (Ugyanakkor a napraforgómag termésmennyisége 5,4%-kal, 
a burgonyáé 19%-kal kevesebb volt a 2012. évinél.)  

2013-ban a megyében a főbb haszonállatok száma az országostól eltérően változott; 
kizárólag a sertések száma emelkedett, a szarvasmarháké stagnált, a juh- és a tyúkállomány 
mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. A december 1-jei összeírás adatai szerint a 
megye állattartói az előző évhez hasonlóan 36 ezer szarvasmarhát tartottak, ami 6,2%-kal 
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kevesebb az előző évi adatnál. A sertés ágazatban folytatódott az állománygyarapodás, és 
december elején 144 ezer sertést tartottak (ami 12%-os növekedés). Az állattartók juhból 
151 ezret (az országos állomány 12%-át, az előző évinél 7,4%-kal kevesebbet), tyúkból 3,6 
milliót (az országos 13%-át, előző évinél 8,1%-kal kevesebbet) gondozták. 

2013. január–decemberben az országos mezőgazdasági termelői árak 7,8%-kal voltak 
alacsonyabbak az egy évvel korábbinál, amit elsősorban a növényi termékek magas 
termésmennyisége miatti 13,7%-os árcsökkenés alakított. Az élő állatok és állati termékek 
árai átlagosan 3,4%-kal emelkedtek.  

Újfehértó kimagasló méretű külterülete (több mint 14.000 hektár) nagy hagyományokkal 
rendelkező, kiterjedt mezőgazdasági tevékenységről árulkodik. A mezőgazdasági 
hasznosítású területek (a külterület mintegy 60%-a) legnagyobb része szántó, minden más 
mezőgazdasági területhasználat csak kisebb arányt képvisel. Kiemelkedik ezek közül 
ugyanakkor a gyümölcsösök aránya (5,85%), jól alátámasztva a város gyümölcstermelési 
erősségeit és hagyományos értékeit (újfehértói fürtös meggy, alma-fajtagyűjtemény, 
Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht.): 

 
42. ábra 

Mezőgazdasági gazdaságainak (2010-ben 2.271 db) 99,74%-a egyéni gazdaság, 
ugyanakkor a mezőgazdasági területek használatában ennél kisebb arányt képviselnek 
(87,09%). A komparatív vizsgálatba vont települések közül Újfehértón a 3. legnagyobb a 
mezőgazdasági hasznosítású területek mérete: 

 
43. ábra 

A mezőgazdasági társadalmi jelentőségét, és a település gazdasági életében betöltött fontos 
szerepét jól mutatja, hogy az egyéni gazdaságok száma Újfehértó és Hajdúhadház esetében 
a legmagasabb: 
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44. ábra 

A megyei ipari termelés értéke a gazdasági válság hatására a 2005 évi szintre csökkent, 
2010-ben 400 milliárd Ft alatt érte el mélypontját. Bár néhány kedvező tendencia már 
körvonalazódik, 2013-ban az ipari szervezetek összesített termelése – az országos 
növekedéssel szemben – kissé mérséklődött az előző évihez képest: a legalább 5 főt 
foglalkoztató ipari vállalkozások 552 milliárd forint termelési értéket állítottak elő (amely 
2,2%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál). Az egy lakosra jutó 980,2 ezer forintnyi ipari 
termelési érték az országos átlag 41%-a volt. Az ipari értékesítés átlagosan 73%-a irányult 
külpiacra.  

Az adatok alapján az építőipar is kezd kijutni a válságból: 2013-ban a megyei székhelyű, 
legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások összesített termelési értéke 41,3 milliárd 
forint volt, amely 32%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az épületépítések volumene 
17%-kal, az egyéb építményeké 61%-kal haladta meg a 2012. évit. Az év végi 
szerződésállomány 29%-kal haladta meg a korábbi adatot.  

Az ipar foglalkoztatási kapacitása jelentős: 29 248 fő dolgozik az iparban (a foglalkoztatottak 
27,1%-a), többségük férfi (24 149 fő). A legjelentősebb ágazat az élelmiszer feldolgozás, a 
foglalkoztatottak 1/3-ával. Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete 111 360 Ft volt 
2010-ben, amely kb. 10 000 Ft-tal alacsonyabb az országos átlagnál. Ugyanakkor a 
termelékenységgel összehasonlítva a különbség nem tűnik olyan alacsonynak: az egy 
alkalmazásban állóra jutó termelés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (19 115 Ft) csak 
felével haladja meg az országos átlagot. A nettó keresetek az építőiparban 22%-kal 
alacsonyabbak, mint az iparban, azonban ebben az ágazatban az árnyékfoglalkoztatás is 
gyakori. 

A pénzügyi és üzleti szolgáltatások többsége a megyeszékhelyen és azokban a 
városokban állnak rendelkezésre, ahol bankok, ipari parkok és/vagy inkubátorházak 
működnek.  

A regisztrált vállalkozások száma (2013-ban 97 700 önálló, mintegy 17 000 társas 
vállalkozás) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében magasnak mondható, a vállalkozássűrűség 
(204 / 1000 lakos) az országos átlagot (171) jelentős mértékben meghaladja. Ennek oka 
elsősorban a kistermelői és őstermelői kategória, mivel ezeknek a termelőknek 2008 óta 
regisztráltatniuk kell magukat vállalkozóként, és számuk magas a megye hagyományosan 
jelentős mezőgazdasági tevékenysége miatt. A működő vállalkozások száma ugyanakkor 
csökken, és jóval alacsonyabb, mint a regisztrált vállalkozások száma. Emiatt a fajlagos 
teljesítményérték (egy lakosra 192,6 eFt jut) már jóval kedvezőtlenebb az országosnál (368,4 
eFt), de még az észak-alföldi régióban is a legalacsonyabb (a régiós átlag 231,2 eFt). A 
megye legjelentősebb foglalkoztatói az alábbiak:  

• Start Nonprofit Kft.  

• Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft.  

• LEGO Manufacturing Kft.  
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• Szabolcs Volán Zrt.  

• Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt  

• Carl-Zeiss Vision Hungary Optikai Kft.  

• Coloplast Hungary Kft.  

A nagyobb vállalkozások körében gyakoriak a külföldi érdekeltségű vállalkozások. Bár 
arányuk az összes vállalkozáson belül alacsony (362, amelyből 265 kizárólag külföldi 
tulajdonú), saját tőkéjük magas (összesítve mintegy 71,6 milliárd Ft). A külföldi érdekeltségű 
vállalkozások leginkább a kereskedelem, a feldolgozóipar és üzleti szolgáltatások területén 
működnek. 

A kis- és közepes vállalkozások többsége jellemzően tőkeszegény, kiszolgáltatott és nem 
eléggé innovatív. Az EU támogatások képesek ezeket a problémákat mérsékelni: 2007 és 
2012 között közel 1500 vállalkozási fejlesztési projekt nyert támogatást 178 milliárd Ft 
értékben. A projektek általában a termelés infrastrukturális feltételeinek és a vállalkozások 
versenyképességének javítását célozták. 

Újfehértó esetében természetesen a mikrovállalkozások túlsúlya érvényesül (a 10 fő alatti 
vállalkozások aránya 97,86%). 10 fős, vagy annál nagyobb vállalkozásból csak 12 db 
működött a településen (a KSH 2012-es adatai szerint): 

 
45. ábra 

A település jelentősebb foglalkoztatói (és azok tevékenységi területei) jelenleg a következők: 

• Csongor Szivargyár Kft. (dohányipar – kézműves szivargyártás) 

• Fehértó Kft. (élelmiszeripar – sütőipari termékek gyártása) 

• Frühwald Beton és Építőanyag-gyártó Kft. (építőipar – térburkolatok és betonelemek) 

• MAGA Bt. (élelmiszeripar – puffasztott édesipari termékek)  

• Nyír-Print Kft. (nyomdaipar) 

• Takács Kerámiaüzem Kft. (építőipar – cserépkályha és kandalló) 

• Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. (mezőgazdasági 
kutatóintézet, 2014.07.01-től a Szent István Egyetem fennhatósága alá került) 

• Újfehértour Kft. (szolgáltatási szektor - helyi közösségi közlekedés üzemeltetése)  

• Zsindelyes-Ház Kft. (szolgáltatási szektor – ingatlanforgalmazás, 
rendezvényszervezés)  

A felsoroltak közül a Frühwald Kft. külföldi (osztrák), a többi magyar tulajdonú. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistérségekben működő vállalkozások sűrűségét mutató 
alábbi térképen az is jól látható, hogy a megyei érték elsősorban Nyíregyháza 
vonzáskörzetében érvényesül: 

 
46. ábra: Működő vállalkozások száma 1000 lakosra, magyarországi járásonként 

(forrás: KSH interaktív térképek, www.ksh.hu) 

A komparatív elemzésünkben vizsgált hat településen 500 fő feletti vállalkozás csak 
Tégláson működik (HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.), 250 fő feletti cégek pedig nagyobb 
számban Hajdúnánáson (10) és Nagykállón (5) találhatók. A legalább 10 fős vállalkozások 
számát tekintve Újfehértó az utolsó előtti helyen található (csak Hajdúhadházon van 
kevesebb ilyen vállalkozás, ha Téglást a HAJDU Zrt. túlsúlya miatt nem vesszük figyelembe). 
A vállalkozássűrűséget (a működő vállalkozások lakosságszámra vetített számát) tekintve 
Újfehértó magas értéket mutat; csak Nagykállón van fajlagosan több működő vállalkozás: 

 
47. ábra 

Újfehértó működő vállalkozásait gazdasági ágak szerint vizsgálva az alábbi ábra szerinti 
megoszlást találjuk: 
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48. ábra 

Az egyes ágazatok adatát a többi vizsgált település adataival összevetve az alábbi 
megállapításokat tehetjük: 

• A kereskedelmi szektorban működő vállalkozások aránya Újfehértón a legmagasabb 
(a többi településen ez az érték 29 és 37% között változik). 

• A bányászat, energetika és kommunális szolgáltatások, a feldolgozóipar, valamint az 
építőipar szektorokban Újfehértó aránya a második legmagasabb (Téglás után, ahol 
a HAJDU Zrt. beszállítói köre miatt ezek a szektorok kimagaslóak). 

• A mezőgazdasági vállalkozások aránya az alacsonyabbak között van, de az arány 
jóval alacsonyabb Téglás esetében (6,49%), és jóval magasabb Hajdúdorog és 
Hajdúnánás esetében (23,59 és 15,10%). Amint elemzésünk korábbi részében már 
láthattuk, Újfehértó mezőgazdaságára elsősorban az egyéni gazdaságok jellemzőek. 

• A turizmus, vendéglátás szektor aránya Újfehértón a második legalacsonyabb (csak 
Hajdúhadház adatát előzi meg). 

• A szállítás, raktározás szektor aránya Újfehértón a legalacsonyabb, ami mutatja, 
hogy a település eddig nem tudott profitálni kedvező közlekedés-földrajzi 
adottságaiból. A többi település esetében Hajdúdorog és Hajdúnánás esetén 
találkozhatunk lényegesen magasabb értékkel (12,62 ill. 7,64%). 

• Az informatika, kommunikáció szektor – bár minden településen alacsony arányt 
képvisel, Újfehértó esetében van jelen a legnagyobb mértékben. 

A gazdaság teljesítményét mutatja a nagykereskedelmi raktárak száma is. Újfehértón 2012-
ben 39 ilyen raktárt tartott nyilván a KSH, amelyek többsége élelmiszerraktár. Ez a 
mennyiség kimagasló a többi vizsgált település adatához képest (2012-ben 0-17 db között): 

 
49. ábra 

Újfehértón a kiskereskedelmi üzletek fajlagos (lakosságszámra vetített) száma is magasabb 
a hat vizsgált település többségénél. Ugyanakkor azok közül csak Nagykálló haladja meg a 
közel azonos megyei, régiós vagy országos átlagot: 
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50. ábra 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a beruházások nagysága 2013-ban 110 milliárd Ft volt, 
nagysága 2008 óta folyó áron tendenciájában növekedést mutat. Ez az érték csupán 3 
százaléka a Magyarországon megvalósuló összes befektetésnek, ugyanakkor az előző 
évhez viszonyított növekedés 60%-os üteme jelentősen meghaladja az országosan mért 
növekedést (15%). Az építési beruházások az egy évvel korábbi több mint kétszeresére, a 
gépberuházások 5,0%-kal, az egyéb célra (ültetvény, erdő, állatállomány, föld, telek, stb.) 
fordított fejlesztési ráfordítások 40%-kal bővültek.  

A beruházások többnyire vállalkozásoktól származnak, ugyanakkor a helyi önkormányzatok 
beruházásai az EU támogatások eredményeként növekvő tendenciát mutatnak. A 
beruházások gazdasági ág szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a szolgáltatásoknak 
domináns szerepe van (51,2%-a az összes beruházásnak), de nem akkora a túlsúlya, mint a 
foglalkoztatásban. Az ipar és mezőgazdaság ezzel szemben a foglalkoztatási súlyánál 
nagyobb mértékben részesedik a beruházásokból (35,7 illetve 10 százalékkal). A kategóriák 
alapján az épületek és egyéb építmények a legnagyobb arányúak a beruházásokból (53%), 
ezt követik a gépek, berendezések és járművek (45%).  

A nemzetgazdasági ágakat vizsgálva az ipari beruházások összességében 2,2-szeresére 
(ezen belül a feldolgozóiparban 2,2-szeresére, a víz- és hulladékgazdálkodásban 2,5-
szeresére, az építőiparban 3,9-szeresére) bővültek (az energiaipar fejlesztései ugyanakkor 
8,4%-kal visszaestek). A szolgáltató ágak közül a kereskedelemben 19%-os, az 
ingatlanügyletek ágban 1,6-szeres volt a beruházások emelkedése. Ugyancsak emelkedtek 
az adminisztratív szolgáltatás, tudományos és műszaki tevékenység, művészet és 
szabadidő, továbbá információ és kommunikáció ágak beruházásai. A többi szolgáltató ágba 
kevesebbet invesztáltak 2012-höz viszonyítva, a legnagyobb mértékű visszaesés az oktatás, 
a pénzügyi szolgáltatás és az egyéb szolgáltatás ágakat érintette.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt években gyorsan fejlődött az üzleti 
infrastruktúra. Az első ipari parkot Nyíregyházán hozták létre 1997-ben. Az 1996-ban 
létrehozott Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet 50 település (gyakorlatilag az akkori 
Vásárosnaményi és Kisvárdai kistérség) közigazgatási területére terjed ki, 
adókedvezményeit 1996. január 1. és 2006. december 31. között lehetett igénybe venni.  

A megyében jelenleg 15 ipari park található, többségük zöldmezős beruházásként jött létre. 
A megyében több mint 2,8 milliárd Ft EU támogatást fordítottak ipari parkok és 
inkubátorházak kialakítására és fejlesztésére – ezen beruházások összköltsége eléri a 6,1 
milliárd Ft-ot.  

Az ipari parkokban működő vállalkozások és foglalkoztatottaik száma folyamatosan 
növekszik – azok jelentős szereplők a regionális munkaerőpiacon. Az ipari parkok 
infrastrukturális ellátottsága, mérete és nyújtott szolgáltatásai nagyon eltérőek. A parkok 
beépített területének aránya 40-100%. A működtető szervezetek többnyire vállalkozások, 
amelyek több esetben inkubátorházakat is működtetnek a helyi kis- és közepes 
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vállalkozások erősítése érdekében. Egy 2010-es fókusztanulmány adatai alapján a megye 
ipari parkjainak összesített adatai a következők:  

• ipari parkok összterülete 1715,8 ha, betelepített terület 948,8 ha,  

• ipari parkok átlagos nagysága közel 58 hektár,  

• 463 foglalkoztató, több mint 23 500 fő alkalmazott,  

• egy vállalkozásra jutó dolgozók száma: 50 fő,  

• egy ipari parkra jutó alkalmazottak száma átlagosan: 713 fő,  

• a régió ipari parkjainak összes árbevétele 1 084 milliárd Ft.  

A megye ipari parkjainak járások és települések szerinti elhelyezkedését az alábbi ábra 
tartalmazza: 

 
51. ábra: Ipari parkok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

No. Ipari Park Üzemeltető Település 
1. Baktalórántházi Ipari Park  Baktai Ipari Park Kft.  Baktalórántháza 
2. Balkányi Ipari Park Első Balkányi Fejlesztési Kht.  Balkány 
3. Csengeri Ipari Park Csenger Város Önkormányzata Csenger 
4. Fehérgyarmati Ipari Park Fehérgyarmat Város Önkormányzata Fehérgyarmat 

5. Orienter Intermodális 
Logisztikai Központ Regionális Fejlesztési Holding Zrt.  Fényeslitke 

6. Mátészalka Ipari Park Mátészalka Város Önkormányzata Mátészalka 
7. Nagykállói Ipari Park  Három Cserje Kft.  Nagykálló 
8. Nyírbátori Ipari Park Nyírbátor Városi Önkormányzat Nyírbátor 
9. Nyírbogdányi Ipari Park Nyírbogdány Község Önkormányzata Nyírbogdány 

10. Nyíregyházi Ipari Park 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Nyíregyházi Ipari 
Park Kft. 

Nyíregyháza 

11. Rakamazi Ipari Park Rakamaz Város Önkormányzata, 
Rakamazi Ipari Park Kft.  Rakamaz 

12. Tiszalöki Ipari Park Tiszalök Város Önkormányzata.  Tiszalök 
13. Timár Vállalkozói Ipari Park TIM-INVEST Kft.  Tímár 
14. Tuzséri Ipari Park Záhony és Térsége Fejlesztési Kft. Tuzsér 
15. Záhonyi Városi Ipari Park INMAS Mechatronikai Kft. Záhony 

52. ábra: Ipari parkok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

A megyében működő ipari parkok közül néhány (nyíregyházi, mátészalkai) maximális vagy 
ahhoz közeli kihasználtsággal működik, ezek esetében a terület további bővítése indokolt a 
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fejlődés érdekében. (Nyíregyháza második ipari parkja már részben elkészült a várost 
nyugatról elkerülő, új útszakasz mellett.) Az ipari parkok jelentősebb részére azonban az 
alacsony kihasználtság jellemző, amelynek okai között szerepel a hiányos infrastruktúra, a 
vállalkozásokat vonzó, a működést elősegítő szolgáltatások alacsony színvonala, vagy 
hiánya.  

Újfehértón, Hajdúdorogon és Hajdúhadházon nincs ipari park. A komparatív elemzés által 
vizsgált másik három település ipari parkjai (és azok üzemeltetői) a következők: 

• Hajdúnánás: Észak-Hajdúsági Agrár-Iparipark Hajdúnánás-Tedej (Tedej Zrt.) 

• Nagykálló: Nagykállói Ipari Park (Három Cserje Kft.) 

• Téglás: HAJDU Ipari Park (HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt.) 

Ezek közül az Újfehértóhoz legközelebb elhelyezkedő, és egyúttal a legjelentősebb is a 
téglási ipari park, amely Újfehértón is pozitív munkaerőpiaci keresletet képes támasztani, 
ugyanakkor – hasonló közlekedés-földrajzi adottságai és meglévő infrastruktúrája, működő 
vállalkozásai révén jelentős versenytársa is a város esetleges iparterület-fejlesztési 
elképzeléseinek. 

Az önkormányzati pénzügyeket vizsgálva azt láthatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye messze elmarad az országos, vagy a lényegesen alacsonyabb régiós átlagtól akár az 
egy főre jutó önkormányzati bevételeket, vagy az egy főre jutó helyi adó bevételeket 
tekintjük. Az egy főre jutó átengedett bevétel (annak kompenzációs jellege miatt) ugyanakkor 
magasabb a régiós átlagnál (amely meghaladja az országosat). A fajlagos önkormányzati 
kiadások közel azonosan alakulnak, akár a megyei, akár a régiós, vagy az országos átlagot 
vizsgáljuk. 

A komparatív elemzésbe vont hat település esetében jelentős különbségeket találunk az 
önkormányzatok által realizált bevételek között. A fajlagos önkormányzati bevételeket 
tekintve Nagykálló teljesít magasan a legjobban. A megyei átlagot Téglás értéke haladja még 
meg, Újfehértó viszont csak a legrosszabban teljesítő Hajdúhadházat előzi: 

 
53. ábra 

A helyi adó bevételek fajlagos értékelésénél már Hajdúnánás teljesítménye kiemelkedő (kis 
mértékben a régiós átlagot is meghaladó). A megyei átlag felett Nagykálló és Téglás 
található, míg Újfehértó a negyedik helyen, jelentősen az egyébként is alacsony megyei átlag 
alatt áll: 
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54. ábra 

Az egy főre jutó átengedett bevételek Újfehértó esetében kimagaslók, meghaladják az 
összes vizsgált település értékét, és a nagyobb térségek átlagát is: 

 
55. ábra 

A fajlagos önkormányzati kiadásokat tekintve Újfehértó esetében nagyon alacsony értéket 
találunk, amely kevesebb a megyei (valamint a régiós ill. az országos) átlagnál, és a hat 
település közül csak Hajdúdorog fajlagos értékét haladja meg. A kiugróan legmagasabb 
fajlagos kiadást Nagykálló esetében azonosíthatjuk: 

 
56. ábra 

3.6 Humán erőforrások értékelése 

A végzettség nélküliek arányát tekintve (vagyis a lakosság azon részét nézve, amely nem 
végezte el még az általános iskola első osztályát sem) Szabolcs-Szatmár-Bereg a 
legrosszabb helyzetű magyarországi megye (1,2%-kal – a legkedvezőbb helyzetű megyék 
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esetében az arány ennek harmada). A megye a legutolsó helyen áll a legalább nyolc 
általánossal rendelkezők arányát (83,8%, míg Budapesten ugyanez 94,2%), és az 
érettségivel rendelkezők hányadát tekintve is (28,3%, míg Budapesten ugyanez 58,7%). A 
települések közötti különbségeket vizsgálva az is látható, hogy a képzettebb lakosság 
aránya a nagyobb települések, városok esetében magasabb. Újfehértó esetében a hasonló 
méretű megyei kisvárosokra jellemző közepes értéket láthatjuk: 

 
57. ábra: A legalább érettségizettek aránya a 18 éves és idősebb népességben egyes településeken 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2011 (forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH) 

A közép- és felsőfokú oktatásban tanulók fajlagos arányait az elmúlt 10 évben vizsgálva 
azt láthatjuk, hogy míg a középiskolai tanulók aránya inkább növekvő (2012-ben 23 547 ilyen 
tanuló volt), addig a felsőfokú hallgatók aránya 2005 óta folyamatosan és jól észrevehetően 
csökken (2012-ben 3 551 nappali és 3 604 nem nappali képzésben részt vevő hallgatóval): 

 
58. ábra 

Hatalmas különbség, hogy míg az 1000 lakosra vetített arány a középiskolai tanulók 
esetében megegyezik az országos adattal (41,8 tanuló / 1000 lakos), addig a felsőoktatási 
hallgatók esetében a felénél is kevesebb (12,7 hallgató / 1000 lakos, szemben a 30,2-es 
országos aránnyal). 

A KSH 2012-es adatai szerint a komparatív elemzésbe vont hat településen Újfehértó és 
Hajdúhadház ad otthont a legtöbb általános iskolai feladatellátási helynek (4-4 db, beleértve 
a gyógypedagógiai oktatást is). Hajdúdorogon 3, Hajdúnánáson 2, Nagykállón és Tégláson 
1-1 ilyen intézmény található. Gimnáziumi feladatellátási helyek tekintetében elmondható, 
hogy valamennyi vizsgált településen 1-1 középiskola található. 

Újfehértó esetében a kedvezőtlen demográfiai tendenciákkal összhangban folyamatosan 
csökken az általános iskolások száma. Kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy az óvodai 
ellátásban részesülő gyermekek száma nem változott jelentősen az elmúlt tíz évben (ami 
hosszabb távon elősegítheti a keresőkorú lakosság magasabb gazdasági aktivitását), és a 
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középiskolai tanulók számának 2012-ben tapasztalt jelentős emelkedése, amellyel az az 
elmúlt időszak legmagasabb értékére nőtt:  

 
59. ábra 

A hat vizsgált település fajlagos közoktatási létszámait összevetve a következő 
megállapításokat tehetjük: 

• Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek aránya csak kismértékben marad el 
Hajdúhadház és Téglás értékétől, és előzi a többi települést. 

• Az általános iskolai tanulók aránya csak Hajdúhadházon magasabb. 

• A középiskolai tanulók aránya – még a legutóbbi évek kedvező tendenciái ellenére is 
– sokkal alacsonyabbak Nagykálló és Hajdúdorog értékénél, csupán Téglás és 
Hajdúhadház értékét meghaladva.  

 
60. ábra 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei népesség iskolai végzettsége összességében nagyon 
kedvezőtlen, sok embernek nincs piacképes képesítése vagy nincs semmilyen foglalkozása. 
Az 564 ezer fős lakosságú megyében:  

• a 7 évesnél idősebb népességből egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők száma 
csupán 33 346 fő;  

• 90 ezer ember csupán a középiskolát fejezte be érettségivel;  

• 13 230 fő az általános iskola első osztályát sem végezte el.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében három felsőoktatási intézmény működik. Közülük a 
legjelentősebb a Nyíregyházi Főiskola, amely jogelődeinek több mint négy évtizedes 
működése nyomán, 2000. január 1-jével jött létre. Napjainkra a Nyíregyházi Főiskola modern 
épületegyüttesben világszínvonalú oktatási technológiával áll hallgatói és oktatói 
rendelkezésére, és a megyének nem csak oktatási és tudományos, de szellemi, kulturális és 
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művészeti központja is lett. Jelenleg 5 karon több mint harminc alapszakot, több 
mesterszakot, emellett felsőfokú szakképzést kínál az intézmény. A Nyíregyházi Főiskola 
Intézetei: 

• Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet 

• Gazdálkodástudományi Intézet 

• Környezettudományi Intézet 

• Matematika és Informatika Intézet 

• Műszaki és Agrártudományi Intézet 

• Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 

• Tanítóképző Intézet 

• Társadalom- és Kultúratudományi Intézet 

• Testnevelés és Sporttudományi Intézet 

• Történettudományi és Filozófia Intézet 

• Turizmus és Földrajztudományi Intézet 

• Vizuális Kultúra Intézet 

• Zenei Intézet 

• Agrár és Molekuláris Kutató- és Szolgáltató Intézet 

Újfehértó közelében található a Debreceni Egyetem is – az ország legrégebbi, folyamatosan 
működő felsőoktatási intézménye, amely 15 karával, 25 doktori iskolájával a legszélesebb 
hazai képzési kínálatot nyújtja. Gyökerei a XVI. századig nyúlnak vissza, a Debreceni 
Református Kollégiumot ugyanis 1538-ban alapították. A Debreceni Egyetem karai közül az 
Egészségügyi Kar Nyíregyházán működik. 

Ugyancsak Nyíregyházán működik a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola is. 
Az 1955-ben alapított intézményben 1995-ben kezdődött az egyetemi szintű képzés. BA 
(katekéta – lelkipásztori munkatárs, Kántor) és MA (osztatlan teológus, hittanár – 
nevelőtanár) szintű képzéseket, posztgraduális képzést és nyelvoktatást egyaránt folytat.  
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4 Újfehértó versenyképességének elemzése 

A város versenyképességének elemzése során a korábbi fejezetben bemutatott részletes 
helyzetelemzés eredményeire támaszkodunk, kiegészítve azt a forrásokban található 
további, az adott szempontú elemzéshez kapcsolódó információkkal. Az elemzés során 
elvégezzük a település értékeinek, adottságainak auditját, imázsának vizsgálatát, 
városfejlesztési és városmarketing tevékenységeinek értékelését és a versenytársak 
vizsgálatát. Minden elemzési szempont esetén hármas megközelítést alkalmazva, külön 
vizsgáljuk a közösségformálási (a település megtartóerejének növelését célzó), a turisztikai 
és a befektetés-ösztönzési városmarketing célcsoportokra vonatkozó tényezőket. A 
versenyképesség-elemzés végén összefoglaló stratégiai elemzéssel alapozzuk meg a 
következő fejezetben bemutatott marketing-stratégiát. 

Az egyes tételeknél alkalmazott jelölések a következők: 

 (++) Kiemelkedő adottság 

 (+) Jelentős adottság vagy potenciál 

 (+/-) Semleges, vagy előnyös és hátrányos elemeket egyaránt tartalmazó tényező 

 (-) Jelentős hátrány 

 (- -) Kiemelkedő hátrány 

4.1 Értékaudit 

Közösségformálás, települési megtartóerő 

 (++) Újfehértó két megyeszékhely (Debrecen és Nyíregyháza) közös vonzásterületébe 
tartozik, azokkal közvetlen összeköttetésben áll. Bár közúton 232 km-re fekszik 
Budapesttől, a 6 km-re elhaladó M3-as autópálya révén, valamint a Budapest – 
Záhony, illetve Budapest – Miskolc – Budapest vasúti fővonalak segítségével a főváros 
felé is jó közlekedési kapcsolatokat biztosít lakói számára. 

 (+) A település falusias jellegét még mindig magán hordozó kisváros, amely jellemzően 
nyugodt, csendes lakóövezetekkel, és kevés zavaró ipari vagy egyéb létesítménnyel 
rendelkezik. 

 (+/-) A belváros közterekkel való ellátottsága összességében kedvező, azonban azok 
állapota, jellege, kiépítettsége, zöldfelülete és ezzel együtt használata jelentős 
eltéréséket mutat. Újfehértó Kisrét sport- és szabadidőpark szabadidő eltöltésére 
alkalmas terület, pihenőhely, itt található füves futballpálya és salak teniszpálya, illetve 
játszótér is. A kertes lakóingatlanok által képzett tömbök között sok esetben nyílt, 
természetes külsejű, hangulatos összképet mutató zöldterületeket találunk. 

 (+/-) A városkép vegyesnek mondható: míg a főút-menti területek vegyes, gyakran a 
pillanatnyi divatot tükröző vagy hivalkodó, túldíszített elemekkel ellátott épületekből 
állnak, addig a nagy területű, történelmi városrészekre inkább jellemző a 
következetesség és egységesség. A Városközpont városképének meghatározó elemei 
a századfordulón épült eklektikus vagy klasszicizáló stílusú épületek, illetve a három 
jelentős templom.  

 (+/-) Újfehértón a közelmúltban három kerékpárút is kiépítésre került, összes hosszuk 
mintegy 6 km. Ezek a városközpont irányába tartanak a főbb lakónegyedek felől. A 
városközponti szakaszok ugyanakkor még nem kerültek kiépítésre. 

 (+/-) A hulladékgyűjtés a városban ugyan nem teljeskörű, de 100%-ban szelektív alapon 
történik. 
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 (+/-) Vendéglátóhelyek, éttermek és cukrászdák tekintetében Újfehértó viszonylag jól 
ellátottnak nevezhető, de ezek szolgáltatási minősége többnyire alacsony. 

 (-) A 4. sz. főút fokozatosan kétfelé osztja a belterületet. Az út keleti oldalán egyre több és 
nagyobb terület-igényű vállalkozás telepszik meg, ami egyre rosszabb feltételeket szab 
a lakóterületek működésének, melyek fokozatosan kénytelenek átadni helyüket.  

 (-) Újfehértón a kiskereskedelmi üzletek fajlagos száma nem éri el a megyei, régiós vagy 
országos átlagot. 

 (- -) Újfehértó kulturális intézményekkel és eseményekkel való ellátottsága gyengének 
tekinthető. Újfehértó éves eseménynaptárában jelenleg csupán 19 db rendezvény 
szerepel. 

Turisztikai vonzerő 

 (++) Újfehértó esetében három létező, térségi vagy regionális jelentőségű turisztikai 
vonzerőt is azonosítottuk (református templom; Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény 
– Városi Múzeum; Thermárium Városi Tanuszoda és Városi Tornacsarnok). 

 (++) A térség eredetvédelem alatt álló gyümölcse az újfehértói fürtös meggy. 

 (+) Újfehértó két megyeszékhelyhez (Debrecenhez és Nyíregyházához) közel, azokkal 
közvetlen összeköttetésben helyezkedik el. Bár közúton 232 km-re fekszik 
Budapesttől, a 6 km-re elhaladó M3-as autópálya révén, valamint a Budapest – 
Záhony, illetve Budapest – Miskolc – Budapest vasúti fővonalak segítségével a főváros 
felől is jól megközelíthető. 

 (+) A városközpont jelentős épített értékei között a legrégebbiek a különböző felekezeti 
templomok (köztük az országos műemléki védelem alatt álló református templom). A 
városkép meghatározó elemei még a századfordulón épült eklektikus vagy 
klasszicizáló stílusú épületek (Városháza, volt Kaszinó, Posgay-ház, 
Nozdroviczky/Nánássy kastély, Gencsy/Irinyi kastély), több köztéri szobor és emlékmű, 
valamint a főtér száz évnél idősebb egyedekből álló gesztenyefasora. A település 
történetét reprezentálja a „Százház” városrész, mely ma is egységes összképet mutató 
épületegyüttes és a XX. század első felének munkás-lakótelepeinek fennmaradt 
példája. 

 (+) Az épített örökség elemei közül több is helyi védelem alatt áll. Ezek (a „Százház” 
városrész kivételével) a városközpontban, a Főtéren és annak közvetlen környékén 
helyezkednek el, könnyen körbejárható és felfűzhető közelségben. 

 (+) A Városközpont több jelentős középülete az idei évben befejezett városközpont-
rehabilitációs beruházások keretében megújult (ref. templom, rk. templom, gk. 
templom, Városháza, Nozdroviczky/Nánássy kastély, Városi Múzeum, Zajti Ferenc 
Kulturális Központ és Könyvtár, Főtér és a kapcsolódó parkolók). 

 (+) A település az épített örökségelemeken túl számos további, helyi jelentőségűnek 
tekinthető vagy potenciálisan kialakítható turisztikai vonzerővel rendelkezik: jelentős a 
szabadidős és a kulturális turizmus területén talált lehetőségek száma, de a város 
ökoturisztikai adottságai is jelentősek.  

 (+) A város határában 2002-ben előkerült régészeti leletek (261 db aranyérme az 1400-
1684 közötti időszakból), bár nagy többségük Nyíregyházán van kiállítva, látogatókat 
vonzhatnak a településre, és felkelthetik az érdeklődést annak egyéb adottságai iránt.  

 (+/-) Vendéglátóhelyek, éttermek és cukrászdák tekintetében Újfehértó viszonylag jól 
ellátottnak nevezhető, de ezek szolgáltatási minősége a legtöbb esetben nem jelent 
turisztikai vonzerőt. 

 (+/-) A kertes lakóingatlanok által képzett tömbök között sok esetben nyílt, természetes 
külsejű, hangulatos összképet mutató zöldterületeket találunk. ezek egyrészt 
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kihasználatlanok, másrészt kiváló természeti adottságokkal rendelkeznek, „tálcán 
kínálják” magukat szabadidős funkciók kihasználására. 

 (+/-) Újfehértón a közelmúltban három kerékpárút is kiépítésre került, összes hosszuk 
mintegy 6 km. Ezek a városközpont irányába tartanak a főbb lakónegyedek felől. A 
városközponti szakaszok ugyanakkor még nem kerültek kiépítésre. 

 (-) A Gencsy/Irinyi kastély magántulajdonú telken áll, emiatt látogathatósága jelenleg nem 
megoldott. 

 (- -) Szálláskínálat tekintetében a város rendkívüli elmaradással küzd. 

 (- -) Újfehértó kulturális intézményekkel és eseményekkel való ellátottsága gyengének 
tekinthető. Újfehértó éves eseménynaptárában jelenleg csupán 19 db rendezvény 
szerepel. 

Befektetés-ösztönzés  

 (++) Újfehértó két megyeszékhely (Debrecen és Nyíregyháza) közös vonzásterületébe 
tartozik, azokkal közvetlen összeköttetésben áll. A belterületét érintő 4. sz. főút, a tőle 
6 km-re elhaladó M3-as autópálya, és a Budapest – Záhony, illetve Budapest – Miskolc 
– Budapest vasúti fővonalak révén kifejezetten jók a közlekedési adottságai, logisztikai 
potenciálja. 

 (+) A kertes lakóingatlanok által képzett tömbök között sok esetben nyílt zöldterületeket 
találunk, melyek között több is kihasználatlan, és számos szabadidős funkció 
letelepítésére alkalmas. 

 (+) Újfehértón viszonylag magas a kereskedelmi, az informatikai, az 
energetikai/kommunális szolgáltatási, a feldolgozóipari, valamint az építőipari 
szektorokban működő vállalkozások aránya. 

 (+) Újfehértón sok nagykereskedelmi raktár működik, amelyek többsége élelmiszerraktár 
(forrás: KSH, 2012).  

 (+/-) A mezőgazdasági vállalkozások aránya az alacsonyabbak között van (Újfehértó 
mezőgazdaságára elsősorban az egyéni gazdaságok jellemzőek). 

 (+/-) A vállalkozási területek - kihasználva a jó közlekedési feltételeket - nagy területen, a 
település északkeleti részén, szórtan, a lakófunkcióval keveredve helyezkednek el 
(főként a főúthoz és csak kisebb részben a vasúthoz közeli fekvésű ingatlanokon). A 
vasútállomás melletti tömböt 2003-ban gazdasági területté nyilvánították, a város É-i 
végén pedig távlati iparterületet jelöltek ki. A lakófunkcióval történő kevert 
elhelyezkedés sok esetben korlátozást jelent a vállalkozás tevékenységére nézve.  

 (-) Újfehértó esetében a mikrovállalkozások óriási túlsúlya érvényesül (a 10 fő alatti 
vállalkozások aránya 97,86%). 10 fős, vagy annál nagyobb vállalkozásból csak 12 db 
működött a településen. 

 (-) A vállalkozási célra igénybevehető ingatlanok jellemzően magántulajdonban vannak, 
azok hasznosítására az önkormányzatnak közvetlen ráhatása nincsen.  

 (-) Újfehértón nincs ipari park. 

 (- -) Újfehértón nagyon alacsony a turizmus/vendéglátási és a szállítás/raktározási 
szektorokban működő vállalkozások aránya, ami mutatja, hogy a település eddig nem 
tudott profitálni kedvező közlekedés-földrajzi adottságaiból.  

4.2 Imázs audit 

Közösségformálás, települési megtartóerő 

 (++) A térség eredetvédelem alatt álló gyümölcse az újfehértói fürtös meggy. 
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 (+) A város határában előkerült régészeti leletek több mint ötezer éves múltról 
tanúskodnak. 

 (+) Újfehértó a falusias jelleget még mindig magán hordozó kisváros. Sajátossága, hogy 
közigazgatási területe, a város kiemelkedő mezőgazdasági hagyományainak 
köszönhetően mintegy 14 ezer Ha, amely a 2. legnagyobb a megyében.  

 (+/-) Újfehértó korstruktúrája felemás képet mutat: a fiatalok (0-14 évesek) aránya 
megegyezik a megyei értékkel, ugyanakkor a 60 éve felettiek aránya sokkal magasabb 
annál. 

 (-) A statisztikai adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország egyik 
leghátrányosabb helyzetű megyéje. Ez a munkaerőpiac, a gazdaság és a K+F 
területén nyilvánul meg leginkább, de megmutatkozik a jelentős mértékű 
elvándorlásban is.  

 (-) A település adatsorát vizsgálva láthatjuk, hogy a foglalkoztatási helyzet egészen 2011-
ig tartó romlását a legutóbbi években már javuló tendencia váltotta fel. Az újfehértói 
álláskeresők aktív korú lakosság számára vetített aránya kismértékben meghaladja az 
országos átlagot, de alatta marad a megyei és régiós átlagnak. A 180 napot 
meghaladó álláskeresők aránya azonban Újfehértón meghaladja mind az országos, a 
megyei, mind pedig a régiós adatot. A pályakezdők aránya is igen magas a város 
álláskeresői között.  

 (-) Az életszínvonal elmúlt időszak során tapasztalható változását jól érzékelteti a 
települési lakásállomány változása, illetve a gépjármű-állomány alakulása. Mindkét 
esetben megfigyelhető, hogy egy folyamatos, 2008-2009-ig tartó felívelő időszakot 
jelentős visszaesés, illetve azt követően (a legutóbbi években) stagnálás követett 

 (-) A 2011-es népszámlálás alkalmával a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lakók 
8,05%-a (a 2001-es népszámlálásban mért arány csaknem kétszerese) vallotta magát 
roma nemzetiségűnek, amely Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya megye után a 
harmadik legmagasabb arány. A roma lakosság jelenléte a negatív előítéletekkel 
rendelkező nem roma lakosok számára elriasztó hatású lehet.  

 (-) Az elmúlt években – forráshiány miatt – két korábban rendszeresen megrendezett, 
jelentősebb esemény is megszűnt (EU-Rock Fesztivál, Fürtös Fesztivál). 

 (- -) Újfehértó lakónépessége a 2002-ig tartó növekedési időszak óta folyamatosan és 
jelentés mértékben csökken. A természetes szaporodás, bár az utóbbi években már 
negatív értéken áll, többször is mutatott fellendülést az elmúlt időszakban. A település 
vándorlási egyenlege viszont 2002 óta folyamatosan negatív, a legutóbbi években évi 
120-140 fővel csökkentve a település lakosainak számát. A házasságkötések és 
válások egyenlege gyakorlatilag folyamatosan csökkenve riasztóan alacsony szintre ért 
az utóbbi időben. 

Turisztikai vonzerő 

 (++) A térség eredetvédelem alatt álló gyümölcse az újfehértói fürtös meggy.  

 (+) A város határában 2002-ben előkerült régészeti leletek (261 db aranyérme az 1400-
1684 közötti időszakból), bár nagy többségük Nyíregyházán van kiállítva, látogatókat 
vonzhatnak a településre, és felkelthetik az érdeklődést annak egyéb adottságai iránt.  

 (+) Újfehértó a falusias jelleget még mindig magán hordozó kisváros. Sajátossága, hogy 
közigazgatási területe, a város kiemelkedő mezőgazdasági hagyományainak 
köszönhetően mintegy 14 ezer Ha, amely a 2. legnagyobb a megyében.  

 (+/-) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai attrakciókban gazdag (kulturális örökség, 
természeti értékek, stb.), azonban a turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások egy 
része még mindig hiányos, az ágazatba történt jelentős beruházások ellenére. 
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 (+/-) Újfehértó településképe vegyes minőségű: míg a főút menti területek olykor a legújabb 
kor diktálta gazdasági érdekek igénye szerint, a pillanatnyi divat szellemében, 
hivalkodó, túldíszített elemekkel ellátott, környezetéhez nem illeszkedő épületből 
állnak, addig a nagyterületű, történelmi városrészekre inkább jellemző a 
következetesség és egységesség. 

 (+/-) A 2011-es népszámlálás alkalmával a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lakók 
8,05%-a (a 2001-es népszámlálásban mért arány csaknem kétszerese) vallotta magát 
roma nemzetiségűnek, amely Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya megye után a 
harmadik legmagasabb arány. A roma lakosság jelenléte a negatív előítéletekkel 
rendelkező turisták számára elriasztó hatású lehet. Ugyanakkor a sajátos roma 
kulturális hagyományok hosszabb távon attrakcióként is kiaknázhatók. 

 (-) Újfehértó esetében nem azonosítottunk térségi jelentőségű rendezvényt. Az elmúlt 
években – forráshiány miatt – két korábban rendszeresen megrendezett, jelentősebb 
esemény is megszűnt (EU-Rock Fesztivál, Fürtös Fesztivál). 

 (- -) A város létező látnivalói és turisztikai szolgáltatásai (pl. a város egyetlen 
igénybevehető kereskedelmi szálláshelye) nem ismertek, nem találhatók meg az 
interneten, gyűjtőportálokon, kiadványokban. 

Befektetés-ösztönzés  

 (++) A térség eredetvédelem alatt álló gyümölcse az újfehértói fürtös meggy. Újfehértó 
mezőgazdasági hasznosítású területei közül a gyümölcsösök viszonylag magas aránya 
jól alátámasztja a város gyümölcstermelési erősségeit és hagyományos értékeit 
(meggy- és alma-fajták, a Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. 
évtizedes kutatási, nemesítési tapasztalata). 

 (+) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt években gyorsan fejlődött az üzleti 
infrastruktúra. A megyében jelenleg 15 ipari park található. 

 (+/-) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságában jelentős szerepet játszik a 
mezőgazdaság: a GDP-n belüli aránya 8%, a mezőgazdaságban működik a 
vállalkozások 47,4%-a. Újfehértón a mezőgazdasági társadalmi jelentőségét, és a 
település gazdasági életében betöltött fontos szerepét jól mutatja az egyéni 
gazdaságok kiemelkedő száma. 

 (+/-) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a beruházások nagysága 2008 óta folyamatosan 
növekszik. Értéke csupán 3 százaléka a Magyarországon megvalósuló összes 
befektetésnek, ugyanakkor a legutóbbi évben mért növekedése négyszeresen 
meghaladja az országosan mért növekedést. Az építési beruházások az egy évvel 
korábbinak több mint kétszeresére, a gépberuházások 5,0%-kal, az egyéb célra 
fordított fejlesztési ráfordítások 40%-kal bővültek. 

 (- -) A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ipari termelés értéke a gazdasági válság hatására 
a 2005 évi szintre csökkent, 2010-ben érte el mélypontját. Bár néhány kedvező 
tendencia már körvonalazódik, 2013-ban az ipari szervezetek összesített termelése – 
az országos növekedéssel szemben – kissé mérséklődött az előző évihez képest. 

 (- -) A végzettség nélküliek arányát tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg a legrosszabb 
helyzetű magyarországi megye. Újfehértó esetében a hasonló méretű megyei 
kisvárosokra jellemző közepes értéket láthatjuk. 

4.3 Tevékenységaudit  

Közösségformálás, települési megtartóerő 

 (++) 2004-től kezdve az önkormányzati fejlesztések volumene nagymértékben 
megnövekedett: a megvalósuló beruházások igyekeztek pótolni a megelőző 
időszakban elmaradt fejlesztéseket. A projektek között szerepelt humáninfrastruktúra-, 
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közlekedési infrastruktúra-fejlesztés, városrehabilitációs, a környezet védelmét és a 
közművelődés fejlesztését célzó fejlesztés is. 

 (+) A legutóbbi években a helyi vállalkozók is aktívak voltak az EU-s források lehívásában. 
A legtöbb projektgazda a mezőgazdasághoz, illetve a feldolgozóiparhoz kapcsolódó 
tevékenységek támogatása érdekében valósított meg – többségében – kisléptékű – 
infrastrukturális fejlesztéseket.  

 (-) A rendszerváltástól 2004-ig városfejlesztésre irányuló tevékenységek korlátozott 
értékben, többnyire állagmegóvó beruházások szintjén valósultak meg. 

 (-) Újfehértó éves eseménynaptárában jelenleg csupán 19 db rendezvény szerepel. 

 (-) Újfehértón nem működik dedikált városfejlesztő társaság, a városfejlesztés általános 
irányvonalainak meghatározása a képviselőtestület feladata. A Bizottságok közül 
elsősorban a Pénzügyi Bizottság rendelkezik a városfejlesztéshez kapcsolódó 
előkészítő, véleményező, javaslattevő feladatokkal. A többi bizottság közreműködik a 
városfejlesztési tevékenységeket megalapozó dokumentumok tervezésében, 
véleményezésében, figyelemmel kíséri a fejlesztések megvalósítását, felügyeli a 
feladatkörükhöz kapcsolódó önkormányzati intézmények működését. A városfejlesztési 
tevékenységekben a jegyző is kiemelt szerepet játszik: ő végzi, irányítja, szervezi és 
koordinálja az önkormányzati rendeletek, tervek, koncepciók, programok és pályázati 
projektek előkészítését. A városfejlesztési programok operatív megvalósítása a 
Polgármesteri Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Osztálya feladata. Nagyobb volumenű 
beruházások, projektek lebonyolítására az önkormányzat alkalomszerűen szerződtet 
külső projektmenedzsment-szervezetet. 

 (- -) Jelenleg a városban nem működik sem önkormányzati lap, sem helyi televízió, rádió. 
Az önkormányzat korábbi, havi tájékoztató hírlevele (Fehértói Újság) 2009 
márciusában jelent meg utoljára.  

Turisztikai vonzerő 

 (++) A Városközpont több jelentős középülete az idei évben befejezett városközpont-
rehabilitációs beruházások keretében megújult (ref. templom, rk. templom, gk. 
templom, Városháza, Nozdroviczky/Nánássy kastély, Városi Múzeum, Zajti Ferenc 
Kulturális Központ és Könyvtár, Főtér és a kapcsolódó parkolók). 

 (- -) A város létező látnivalói és turisztikai szolgáltatásai (pl. a város egyetlen 
igénybevehető kereskedelmi szálláshelye) nem ismertek, nem találhatók meg az 
interneten, gyűjtőportálokon, kiadványokban. 

 (-) Újfehértó éves eseménynaptárában jelenleg csupán 19 db rendezvény szerepel. Az 
elmúlt években – forráshiány miatt – két korábban rendszeresen megrendezett, 
jelentősebb esemény is megszűnt (EU-Rock Fesztivál, Fürtös Fesztivál). 

 (-) Újfehértó nem tagja a Nyírség Turizmusáért Egyesületnek (a tértségben nyíregyházi 
központtal működő turisztikai desztinációs menedzsment szervezetnek). Annak 
kiadványaiban csak az itt előkerült aranyleletet említik, mint Nyíregyházán 
megtekinthető attrakciót. A városhoz legközelebbi, a TDM kínálatában szereplő 
turisztikai attrakció a Zsindelyes Pálinkafőzde Kft. Érpatakon. 

 (- -) Újfehértó számos potenciális turisztikai attrakciója (pl. a külterületen található, jelentős 
ökoturisztikai vonzerők) csak jelentős beruházásokkal, és az önkormányzat aktív 
projektelőkészítési és forráskoordinációs tevékenységével formálható tényleges 
vonzerővé. 

Befektetés-ösztönzés  

 (++) 2004-től kezdve az önkormányzati fejlesztések volumene nagymértékben 
megnövekedett: a megvalósuló beruházások igyekeztek pótolni a megelőző 
időszakban elmaradt fejlesztéseket. A projektek között szerepelt humáninfrastruktúra-, 
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közlekedési infrastruktúra-fejlesztés, városrehabilitációs, a környezet védelmét és a 
közművelődés fejlesztését célzó fejlesztés is. 

 (+) Az önkormányzat a vasútállomás melletti tömböt 2003-ban gazdasági területté 
nyilvánította, a város É-i végén pedig távlati iparterületet jelölt ki.  

 (-) A rendszerváltástól 2004-ig városfejlesztésre irányuló tevékenységek korlátozott 
értékben, többnyire állagmegóvó beruházások szintjén valósultak meg. 

 (-) A vállalkozási célra igénybevehető ingatlanok jellemzően magántulajdonban vannak, 
azok hasznosítására az önkormányzatnak közvetlen ráhatása nincsen.  

 (-) Újfehértón nincs ipari park. 

 (- -) Az önkormányzat nem folytat aktív befektetés-ösztönzési tevékenységet. 

4.4 Konkurencia audit 

A konkurencia-audit során Újfehértó versenytársainak a helyzetelemzésben kiválasztott öt 
olyan települést tekintjük, amelyek méretben, gazdasági potenciálban Újfehértóval 
összevethetők, és annak közvetlen térségében állnak (Nagykálló, Hajdúnánás, Hajdúdorog, 
Téglás és Hajdúhadház). Ezt a településkört a turisztikai vonzerőfejlesztés tekintetében 
kiterjesztjük Újfehértó kb. 20 km-es körzetére (figyelembe véve a 4-es főút Debrecen-
Nyíregyháza közötti, ÉD-i irányú szakaszának, valamint a térségek KNy-i irányban átszelő 
M3-as autópálya térségszervező hatását), vagyis a korábban bemutatott térségi turisztikai 
vonzerőleltár és eseménynaptár által érintett településekre. 

Közösségformálás, települési megtartóerő 

 (++) A kerékpárutak összes hossza Újfehértón mintegy 6 km, amely a versenytárs 
települések között a legmagasabb érték 

 (+) Az egy főre jutó átengedett bevételek Újfehértó esetében kimagaslók, meghaladják az 
összes vizsgált település értékét, és a nagyobb térségek átlagát is: 

 (+) A roma nemzetiségűek tekintetében a versenytárs települések közül csak 
Hajdúhadház esetében találunk a megyei átlagot (jelentősen) meghaladó arányt, 
Újfehértó esetében a magát roma nemzetiségűnek valló lakosság aránya 1% alatt van. 
A roma lakosság jelenléte a negatív előítéletekkel rendelkező nem roma lakosok 
számára elriasztó hatású lehet. 

 (+/-) Bár Újfehértó esetén csökken a lakosságszám, a versenytárs települések között 
relatíve jól áll ebből a szempontból, hiszen csak Téglás és Hajdúhadház mutat 
kedvezőbb értéket (Téglás a vizsgált települések között egyedüliként növekedést). 

 (+/-) Újfehértón a praktizáló háziorvosok száma magas (6 praxis működik). Szakorvosi 
ellátás, vagy kórházi részleg a versenytárs települések közül csak Nagykállón és 
Hajdúnánáson működik. Egyes további szociális területeken vizsgálva a versenytárs 
települések fajlagos ellátottságát, azt láthatjuk, hogy Újfehértó közepesen teljesít a 
szociális étkeztetésben, alulteljesít a házigondozás területén, ugyanakkor a legjobb 
fajlagos értéket mutatja az idősek nappali ellátására szolgáló férőhelyek számában 

 (+/-) Újfehértón a kiskereskedelmi üzletek fajlagos száma magasabb a versenytárs 
települések többségénél (ez az adat csak Nagykálló és Hajdúnánás esetén magasabb, 
de csak Nagykállón haladja meg a közel azonos megyei, régiós vagy országos 
átlagot). 

 (+/-) Az álláskeresők aktív korú lakosság számára vetített aránya a versenytárs települések 
között csak Hajdúdorog esetében kedvezőbb, Hajdúnánásé gyakorlatilag megegyező, 
míg Téglás, Nagykálló és Hajdúhadház esetében az arány lényegesen magasabb. A 
180 napot meghaladó álláskeresők aránya azonban csak a legrosszabb foglalkoztatási 
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helyzetben lévő Hajdúhadház esetében magasabb. A pályakezdők aránya csak 
Hajdúdorogon magasabb az álláskeresőkön belül. 

 (+/-) A versenytárs települések kulturális szolgáltatásokkal való ellátottságával kapcsolatban 
a következő megállapítások tehetők: A települési könyvtárak könyvtári egységeinek 
száma Újfehértón a második legalacsonyabb (Téglás után), a legmagasabb szám 
Hajdúnánáson és Nagykállón található. A településeken összesen hat közművelődési 
intézmény működött: Újfehértón és Tégláson 2-2 db, míg Nagykállón egy sem. 
Múzeumi kiállítást Hajdúhadházon 17 db-ot, Hajdúnánáson 10 db-ot, míg Újfehértó és 
Hajdúdorog esetében 8-8 db-ot regisztráltak. Nagykálló és Téglás esetében nem került 
regisztrálásra múzeumi kiállítás. A regisztrált kulturális rendezvények száma Újfehértón 
nagyon alacsony volt (12 db). Nagykálló kimaradt az adatfelvételből, míg a többi 
versenytárs településen 24-183 közötti számú rendezvényt regisztráltak. Mozi egyik 
versenytárs településen sem működött (forrás: KSH, 2012). 

 (-) Játszótér, tornapálya vagy pihenőhely a versenytárs települések között csak 
Hajdúnánáson található. 

 (-) A fajlagos önkormányzati kiadásokat tekintve Újfehértó esetében nagyon alacsony 
értéket találunk, amely kevesebb a megyei (valamint a régiós ill. az országos) átlagnál, 
és a versenytárs települések közül csak Hajdúdorog fajlagos értékét haladja meg. A 
kiugróan legmagasabb fajlagos kiadást Nagykálló esetében azonosíthatjuk. 

 (- -) A fajlagos önkormányzati bevételeket tekintve Nagykálló teljesít magasan a legjobban 
a versenytárs települések között. A megyei átlagot Téglás értéke haladja még meg, 
Újfehértó viszont csak a legrosszabban teljesítő Hajdúhadházat előzi: 

 (- -) A helyi adó bevételek fajlagos értékelésénél már Hajdúnánás teljesítménye kiemelkedő 
(kis mértékben a régiós átlagot is meghaladó). A megyei átlag felett Nagykálló és 
Téglás található, míg Újfehértó a negyedik helyen áll a versenytárs települések között, 
jelentősen az egyébként is alacsony megyei átlag alatt áll: 

 (- -) A szennyvízgyűjtő hálózat csupán a lakóingatlanok 44,67%-át látja el. Ez az érték 
kirívóan alacsony a versenytárs települések 54 és 91% közé eső értékéhez 
viszonyítva. 

Turisztikai vonzerő 

 (++) A kerékpárutak összes hossza Újfehértón mintegy 6 km, amely a versenytárs 
települések között a legmagasabb érték 

 (+) A roma nemzetiségűek tekintetében a versenytárs települések közül csak 
Hajdúhadház esetében találunk a megyei átlagot (jelentősen) meghaladó arányt, 
Újfehértó esetében a magát roma nemzetiségűnek valló lakosság aránya 1% alatt van. 
A roma lakosság jelenléte a negatív előítéletekkel rendelkező turisták számára 
elriasztó hatású lehet. 

 (+/-) Vendéglátóhelyek, éttermek és cukrászdák tekintetében Újfehértó a harmadik helyen 
áll a versenytárs települések között, Nagykállóval összemérhető számú egységgel. 
(Ezek szolgáltatási minősége ugyanakkor többnyire alacsony.) A szolgáltatások száma 
esetében is érvényesül Hajdúnánás túlsúlya. A turisztikai és vendéglátó területen 
működő vállalkozások száma tekintetében ugyanakkor Újfehértó már csak Hajdúnánás 
adata mögött marad el, a többi versenytárs településnél lényegesen több vállalkozást 
mutat. 

 (+/-) Az épített örökséghez tartozó, legalább térségi jelentőségű épülettel vagy más 
vonzerővel a térség szinte minden nagyobb városa rendelkezik, közülük is kiemelkedik 
azonban Debrecen, Nyíregyháza és Nyírbátor 

 (-) Nem épített örökséghez tartozó jelentős turisztikai attrakciók tekintetében sokrétű 
adottsággal, színes vonzerőkínálattal rendelkezik Nyíregyháza és Nagykálló (Újfehértó 
20 km-es körzetén belül), illetve Debrecen, Máriapócs, Nyírbátor és Tiszavasvári 
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(Újfehértó 20 km-es körzetén kívül). Több attrakcióval rendelkezik: Hajdúnánás és 
Hajdúböszörmény (Újfehértó 20 km-es körzetén belül), illetve Levelek és 
Balmazújváros (Újfehértó 20 km-es körzetén kívül). Egy-egy attrakcióval rendelkezik 
Hajdúdorog, Hajdúhadház, Érpatak, Napkor, Kállósemjén és Nyíradony (Újfehértó 20 
km-es körzetén belül), illetve Kisléta és Hajdúsámson (Újfehértó 20 km-es körzetén 
kívül). 

 (-) Az összes (épített és egyéb) vonzerőt tekintve a két megyeszékhely (Debrecen és 
Nyíregyháza) után Nyírbátor, Nagykálló és Máriapócs tekinthető a térség legvonzóbb 
turisztikai desztinációinak. 

 (-) A térség két, nemzetközi szinten is jelentősnek mondható rendezvénye a Debreceni 
Virágkarnevál és a Máriapócsi Búcsú. 

 (-) A jelentős rendezvényeket vizsgálva több rendezvényt is kínál Nyíregyháza és 
Nagykálló (Újfehértó 20 km-es körzetén belül), illetve Debrecen, Máriapócs és 
Nyírbátor (Újfehértó 20 km-es körzetén kívül). Egy-egy jelentős rendezvénynek ad 
otthont Biri, Érpatak, Hajdúböszörmény és Hajdúnánás (Újfehértó 20 km-es körzetén 
belül), illetve Levelek (Újfehértó 20 km-es körzetén kívül). 

 (-) Az eseménynaptárban a turisztikai vonzerőleltárhoz hasonlóan kiemelkedő a két 
megyeszékhely jelenléte, de itt már Debrecen túlsúlya, jelentősége Nyíregyházával 
szemben is érzékelhető. A naptárban szereplő másik 9 település csak évi 1-2 jelentős 
eseménynek ad otthont (de ezek közül kiemelkedik a már említett Máriapócs). 

 (- -) A versenytárs közül csupán három esetében van nyilvántartott szálláshely 
(Hajdúnánás, Téglás és Nagykálló). Téglás és Nagykálló esetében csak panziókat 
találunk (15 ill. 55 férőhellyel), míg Hajdúnánás szálláskínálata jóval sokrétűbb, és 
nagyobb (bár a 255 férőhelyből mintegy 135-öt kemping biztosít). Magánszálláshelyek 
is egyedül Hajdúnánáson működnek (forrás: 2012, KSH). 

 (- -) A regisztrált turistaforgalom a versenytárs településeken elsősorban Nagykálló 
esetében jelentős. Újfehértó és Hajdúhadház esetében semmilyen turistaforgalmat 
nem regisztráltak (forrás: 2012, KSH). 

Befektetés-ösztönzés  

 (+) A kereskedelmi és az informatikai szektorban működő vállalkozások aránya Újfehértón 
a legmagasabb versenytárs települések között. Viszonylag magas a kereskedelmi, az 
energetikai/kommunális szolgáltatási, a feldolgozóipari, valamint az építőipari 
szektorokban működő vállalkozások aránya (ezek aránya csak Tégláson magasabb). 

 (+) A versenytárs települések közül Újfehértó és Hajdúhadház ad otthont a legtöbb 
általános iskolai feladatellátási helynek (4-4 db, beleértve a gyógypedagógiai oktatást 
is). Hajdúdorogon 3, Hajdúnánáson 2, Nagykállón és Tégláson 1-1 ilyen intézmény 
található. Újfehértó gimnáziumi feladatellátási helyek tekintetében is jól ellátott, hiszen 
Hajdúdoroghoz hasonlóan 2 ilyen intézményt üzemeltet. A többi vizsgált településen 1-
1 középiskola található. 

 (+/-) A versenytárs települések fajlagos közoktatási létszámait összevetve a következő 
megállapításokat tehetjük: Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek aránya 
Újfehértón csak kismértékben marad el Hajdúhadház és Téglás értékétől, és előzi a 
többi települést. Az általános iskolai tanulók aránya csak Hajdúhadházon magasabb. A 
középiskolai tanulók aránya – még a legutóbbi évek kedvező tendenciái ellenére is – 
sokkal alacsonyabbak Nagykálló és Hajdúdorog értékénél, csupán Téglás és 
Hajdúhadház értékét meghaladva.  

 (+/-) A mezőgazdasági vállalkozások aránya a versenytárs települések között Újfehértón az 
alacsonyabbak között van (Újfehértó mezőgazdaságára elsősorban az egyéni 
gazdaságok jellemzőek). 
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 (-) A versenytárs települések közül 500 fő feletti vállalkozás csak Tégláson működik 
(HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.), 250 fő feletti cégek pedig nagyobb számban 
Hajdúnánáson (10) és Nagykállón (5) találhatók. A legalább 10 fős vállalkozások 
számát tekintve Újfehértó az utolsó előtti helyen található (csak Hajdúhadházon van 
kevesebb ilyen vállalkozás, ha Téglást a HAJDU Zrt. túlsúlya miatt nem vesszük 
figyelembe). A vállalkozássűrűséget (a működő vállalkozások lakosságszámra vetített 
számát) tekintve Újfehértó magas értéket mutat; csak Nagykállón van fajlagosan több 
működő vállalkozás. 

 (-) A versenytárs települések közül három területén működik ipari park (Hajdúnánás, 
Nagykálló, Téglás). Ezek közül az Újfehértóhoz legközelebb elhelyezkedő, és egyúttal 
a legjelentősebb is a téglási ipari park, amely Újfehértón is pozitív munkaerőpiaci 
keresletet képes támasztani, ugyanakkor – hasonló közlekedés-földrajzi adottságai és 
meglévő infrastruktúrája, működő vállalkozásai révén jelentős versenytársa is a város 
esetleges iparterület-fejlesztési elképzeléseinek. 

 (- -) Újfehértón versenytárs településekhez viszonyítva nagyon alacsony a 
turizmus/vendéglátási és a szállítás/raktározási szektorokban működő vállalkozások 
aránya (a turizmus/vendéglátási szektorban csak Hajdúhadház adatát előzi meg, míg a 
szállítás/raktározási szektorban utolsó helyen áll), ami mutatja, hogy a település eddig 
nem tudott profitálni kedvező közlekedés-földrajzi adottságaiból.  

4.5 Összefoglaló stratégiai elemzés 

Az előző alfejezeteknél különböző elemzési szempontok szerint végzett vizsgálat 
eredményeit az alábbi SWOT-elemzésben foglaljuk össze. Az elemzésben továbbra is 
hármas megközelítést alkalmazva, külön vizsgáljuk a közösségformálási (a település 
megtartóerejének növelését célzó), a turisztikai és a befektetés-ösztönzési városmarketing 
célcsoportokra vonatkozó tényezőket: 

KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS, TELEPÜLÉSI MEGTARTÓERŐ  
Belső erősségek Belső gyengeségek 

• Kedvező közlekedés-földrajzi elhelyezkedés, jó 
megközelíthetőség 

• Nyugodt, csendes, biztonságos lakóövezetek, kevés 
zavaró ipari vagy egyéb létesítménnyel 

• A Városközpont városképét a templomok és a 
századforduló eklektikus vagy klasszicizáló stílusú 
épületei uralják 

• Szelektív hulladékgyűjtés megléte 
• Városi kerékpárutak megléte 
• Az elmúlt 10 évben folyamatos városfejlesztési, 

városrehabilitációs beruházások 
• Meglévő kulturális intézmények 
• Működő, folyamatosan aktualizált települési honlap 

(www.ujfeherto.hu) 

• A belvárosi közterületek vegyes állapota 
• Játszóterek, pihenőhelyek hiánya 
• Nincs egységes városkép 
• Szegregálódó városszéli településrészek 
• A városi kerékpárút-hálózat városközponti elemei 

hiányoznak 
• Vendéglátóhelyek, éttermek és cukrászdák 

többnyire alacsony szolgáltatási minősége 
• Vegyes használatú (lakó- és ipari funkciójú) 

övezetek 
• Kevés rendezvény 
• Fogyó és elöregedő lakosság 
• Gyengülő családalapítási, gyermekvállalási 

késztetés a helyi lakosok körében 
• A mezőgazdaság hagyományok nem vonzók a 

fiatalok számára 
• Nincs dedikált városfejlesztő társaság 
• A városban nem működik önkormányzati lap, helyi 

televízió, rádió, önkormányzati hírlevél  
• Szakorvosi ellátás hiánya 
• Magas munkanélküliség, kevés munkahely 
• Alacsony önkormányzati bevételek 
• Részben kiépítetlen szennyvízgyűjtő hálózat 

Külső lehetőségek Külső veszélyek 
• A két közeli megyeszékhely alvóvárosává válni • A két közeli megyeszékhely migrációs elszívó 

hatása 
• SzSzB megye hátrányos gazdasági helyzete, amely 

nem ösztönzi helyben maradásra a fiatalokat, 
munkakeresőket 
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• A vonzóbb életkörülményeket biztosító közeli 
települések migrációs elszívó hatása 

 

TURISZTIKAI VONZERŐ 
Belső erősségek Belső gyengeségek 

• Kedvező közlekedés-földrajzi elhelyezkedés, jó 
megközelíthetőség 

• Létező, térségi vagy regionális jelentőségű turisztikai 
vonzerők (ref. templom; Városi Múzeum; Thermárium) 

• Jól hasznosítható imázselemek (a térség 
eredetvédelem alatt álló gyümölcse, az újfehértói fürtös 
meggy; alma-génbank; régészeti leletek; 
mezőgazdasági hagyományok)  

• A Városközpont egymáshoz közel elhelyezkedő, 
jelentős épített értékei (többségük védett, egy részük 
2014-ben felújítva) 

• Számos további, helyi jelentőségűnek tekinthető vagy 
potenciálisan kialakítható turisztikai vonzerő 

• A lakótömbök közötti nyílt, természetes külsejű 
zöldterületek. amelyek szabadidős funkcióval 
hasznosíthatók 

• Városi kerékpárutak megléte 
• Nyugodt, csendes lakóövezetek, kevés zavaró ipari 

vagy egyéb létesítménnyel 

• A vendéglátóhelyek, éttermek és cukrászdák 
szolgáltatási minősége sok esetben alacsony 

• A városi kerékpárút-hálózat városközponti elemei 
hiányoznak 

• A Gencsy/Irinyi kastély magántulajdonú telken áll, 
látogathatósága nem megoldott 

• Elégtelen szálláskínálat  
• A város kulturális intézményekkel és eseményekkel 

való ellátottsága gyenge, térségi jelentőségű 
rendezvénye nincs 

• A településkép vegyes minőségű, a belvárosi 
közterületek állapota vegyes 

• A város látnivalói és turisztikai szolgáltatásai nem 
ismertek eléggé 

• A város potenciális turisztikai attrakciói (pl. az 
ökoturisztikai vonzerők) csak jelentős 
beruházásokkal formálhatók tényleges vonzerővé 

Külső lehetőségek Külső veszélyek 
• A két közeli megyeszékhely rekreációs helyszínévé 

válni 
• A 2002-es aranylelet nyíregyházi kiállítása látogatókat 

vonzhat a településre, felkeltheti az érdeklődést annak 
egyéb adottságai iránt 

• A Nyírség Turizmusáért Egyesület (a tértségben 
nyíregyházi központtal működő TDM szervezet) 
tagságába lépve a város bekerülhet a TDM 
kínálatában szereplő turisztikai attrakciók közé 

• A látogatók a szálláshellyel rendelkező 
településeket preferálják 

• SzSzB megye turisztikai infrastruktúrája és 
szolgáltatásai hiányosak, kevés látogatót vonzanak 

• Az épített örökséghez tartozó, jelentősebb épülettel 
vagy más vonzerővel a térség szinte minden városa 
rendelkezik 

• A térség legvonzóbb turisztikai desztinációinak 
Debrecen, Nyíregyháza, Nyírbátor, Nagykálló és 
Máriapócs tekinthetők 

• Sokrétű turisztikai adottsággal, színes 
vonzerőkínálattal rendelkezik Újfehértó közvetlen 
térségében Nyíregyháza és Nagykálló, tágabb 
térségében Debrecen, Máriapócs, Nyírbátor és 
Tiszavasvári. Több attrakcióval rendelkezik 
Újfehértó közvetlen térségében Hajdúnánás és 
Hajdúböszörmény, tágabb térségében Levelek és 
Balmazújváros. 

• A térség két, nemzetközi szinten is jelentősnek 
mondható rendezvénye a Debreceni Virágkarnevál 
és a Máriapócsi Búcsú 

• Évente több rendezvényt is kínál Újfehértó közvetlen 
térségében Nyíregyháza és Nagykálló, tágabb 
térségében Debrecen, Máriapócs és Nyírbátor 
(Újfehértó 20 km-es körzetén kívül). Egy-egy 
jelentős rendezvénynek ad otthont Újfehértó 
közvetlen térségében Biri, Érpatak, 
Hajdúböszörmény és Hajdúnánás, tágabb 
térségében Levelek. 

 

BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉS 
Belső erősségek Belső gyengeségek 

• Kedvező közlekedés-földrajzi elhelyezkedés, jó 
megközelíthetőség, jelentős logisztikai potenciál 

• Élő gyümölcstermelési szakismeret és kutatási 
tevékenység, jelentős mezőgazdasági hagyományok 

• A lakótömbök közötti nyílt, természetes külsejű 
zöldterületek. amelyek szabadidős funkcióval 
hasznosíthatók 

• A városban sok nagykereskedelmi raktár működik 
(többségük élelmiszerraktár) 

• A középiskolai tanulók aránya alacsony 
• A város mezőgazdaságára az egyéni gazdaságok 

jellemzőek, a mezőgazdasági vállalkozások aránya 
alacsony 

• Nincs mezőgazdasági szakképzés agy 
felnőttképzés a városban 

• A városban alig működik jelentősebb vállalkozás 
• A vállalkozási területek nagy területen, a település 
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• A városban több általános és középiskola található 
• A vasútállomás melletti tömb gazdasági területté lett 

nyilvánítva, a város É-i végén távlati iparterület került 
kijelölésre 

• Az elmúlt 10 évben folyamatos városfejlesztési, 
városrehabilitációs beruházások 

• Jól képzett vagy munkaerő-állomány áll rendelkezésre 

északkeleti részén, szórtan, a lakófunkcióval 
keveredve helyezkednek el  

• Nagyon alacsony a turizmus/vendéglátási és a 
szállítás/raktározási szektorokban működő 
vállalkozások aránya (jelezve, hogy a város eddig 
nem tudott profitálni kedvező közlekedés-földrajzi 
adottságaiból) 

• A vállalkozási célra igénybevehető ingatlanok 
jellemzően magántulajdonban vannak, 
hasznosításukra az önkormányzatnak nincs 
közvetlen befolyása 

• A városban nincs ipari park 
• Az önkormányzat nem folytat aktív befektetés-

ösztönzési tevékenységet 
Külső lehetőségek Külső veszélyek 

• SzSzB megyében az elmúlt években gyorsan fejlődött 
az üzleti infrastruktúra, a megye bekerült a befektetők 
érdeklődési terébe. A beruházások nagysága 2008 óta 
folyamatosan növekszik 

•  A közeli téglási ipari park vagy Nyíregyháza ipari 
parkjai Újfehértón is pozitív munkaerőpiaci keresletet 
képes támasztani 

• A SzSzB megyei ipari termelés értéke a gazdasági 
válság hatására nagyon lecsökkent, és 2013-ban is 
stagnált 

• A végzettség nélküliek arányát tekintve SzSzB a 
legrosszabb helyzetű magyarországi megye 

• A város közigazgatási területe öt másik várossal is 
határos, emiatt a városnak nincs, vagy nagyon 
limitált a kistérségi vonzáskörzete  

• A versenytárs települések közül három területén 
működik ipari park (Hajdúnánás, Nagykálló, Téglás), 
amelyek jelentős versenytársai a város esetleges 
iparterület-fejlesztési elképzeléseinek 

61. ábra: SWOT-elemzés 
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5 Marketingstratégia 

5.1 Marketing célok meghatározása 

A marketingcélok meghatározásakor a stratégiai elemzés eredményeiből indulunk ki, de 
figyelembe vesszük a város 2013-ban elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégiájának5 
célrendszerét, illetve a korábbi, 2008-ban készített Városmarketing Terv6 akcióterületeit is. 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia jövőképe szerint: „Újfehértó olyan „élhető várossá” 
válik, amelyet lakói szeretnek, ragaszkodnak hozzá, hiszen infrastruktúrájával, 
lakókörnyezetével biztosítja a harmonikus egyéni, családi élet feltételeit, megszűnik a város 
relatív elmaradottsága, a gazdasága egészséges struktúrában fejlődik, vállalkozásai 
integráltan együttműködnek és környezettudatos, fenntartható fejlődési elvnek megfelelő 
növekedést mutatnak fel. A gazdasági, a kereskedelmi, a pénzügyi, a közlekedési, a 
logisztikai és a humán szolgáltatások fejlettek. A város a kultúra ismert és elismert bázisa. A 
városban polgárai széles köre számára lehetőséget teremtő, erős civil-szervezeti aktivitás 
jelenik meg, ahol a helyi közösségek önszervező kezdeményezései a város működésének, 
az együttműködéseknek, a város irányításának meghatározó mechanizmusát képezik. A 
város szorosan együtt él a kistérséghez/járáshoz tartozó településekkel. A jövőkép egy 
egységesen megjelenő, de sokoldalú és erős Újfehértó-identitás, egy vonzó kisváros 
kialakítását tűzi ki célul.” 

A jövőkép elérését segítő általános cél, hogy: „a lakosság életminősége és életfeltételei 
javuljanak; a város tartósan segíteni tudja a gazdasági szereplőket versenyképességük 
javításában; a város fenntartható fejlődési pályára álljon; a társadalmi kohézió és partnerség 
erősödjön.” 

Az IVS az alábbi középtávú tematikus célokat jelölte ki: 

• „T1 Gazdaság élénkítése, mezőgazdasági hagyományok életben tartása; 

• T2 Közszolgáltatások minőségi fejlesztése;  

• T3 Közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése; 

• T4 Épített és természeti környezet megóvása, fejlesztése, városrehabilitáció” 

Az IVS városrész-specifikus fejlesztési célokat is megfogalmazott, figyelembe véve az adott 
településrész funkcionális fejlesztési irányait, a területhasználat jellegét, az adott városrész 
lakókörnyezetének, illetve gazdasági környezetének kívánatos és lehetséges fejlődési 
irányait. Ezeket összegezve az alábbi megállapításokat tette: 

• „Vonalas infrastruktúrafejlesztésekre az egész városban szükség van, mely 
hozzájárul a minőségi lakó és befektetői környezet kialakításához. 

• Kiskereskedelmi egységek fejlesztése differenciáltan, de valamennyi városrészben 
szükséges. 

• Turisztikai jellegű fejlesztésekre – az épített értékek elhelyezkedése miatt – 
elsősorban a Városközpontban van szükség.  

• Ipar jellegű fejlesztések az Északi városrész 4. számú főút mentén és a vasútállomás 
környezetében indokoltak.    

• Köz- és humán szolgáltatások Városközponti koncentrációja miatt elsősorban a 
belvárosban szükséges.  

                                                
5 Újfehértó Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, 2013, Megakom Kft. 
6 Újfehértó Városmarketing Terve, 2008, Innohíd Zrt. 
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• Városrehabilitációs programokat a város több pontján szükséges végezni: egyrészt 
funkcióbővítő városrehabilitációt a Városközpontban, míg szociális célú 
Városrehabilitációs a város Nyugati és Déli városrészének szegregátumainak 
környezetében.” 

A 2008-as Városmarketing Tervben megfogalmazott jövőkép a következő: „Működő, ipar 
város – versenyképes tudással és turisztikai vonzerővel” 

A 2008-as MT jövőkép elérését segítő általános és részcéljai a következők voltak: 

• „A város gazdasági fejlődésének üteme növekedjen: 

� Befektetőket vonzzunk a városba, a befektetők kezelése legyen egységes, 
fejlődjön; 

� Helyi vállalkozások fejlődjenek, működési feltételeik javuljanak; 

� A munkavállalók és a munkaerőpiac fejlődjön. 

• A lakosok életminősége, életkörülménye és életfejlesztési lehetősége javuljon: 

� A lakosok életkörülménye fejlődjön; 

� A lakosok életminősége javuljon; 

� A lakosoknak legyenek fejlődési lehetőségeik. 

• A város rekreációs és idegenforgalmi élete fejlődjön: 

� A rekreációs és idegenforgalmi kínálat fejlődjön; 

� A rekreációs és idegenforgalmi kereslet élénküljön; 

� A rekreációval, idegenforgalommal kapcsolatos koordináció és partnerség jöjjön 
létre. 

• A város váljon vonzóvá: 

� A város menedzsment funkciói fejlődjenek; 

� A város imázsa javuljon; 

� Külső és belső kommunikációja legyen hatékony.” 

A jelen városmarketing stratégia keretében Újfehértó jövőképének megfogalmazásánál 
abból indultunk ki, hogy a településmarketing tevékenység során alapvetően három 
célcsoport számára kívánjuk vonzóvá tenni az adott környezetet: az itt lakók, az idelátogatók 
és az itt beruházni kívánok körében. Ennek megfelelően a jövőképet is e három célcsoportra 
vonatkoztatva fogalmazzuk meg, a városmarketing stratégia általános és részcéljait pedig 
úgy alakítottuk ki, hogy az elősegíthesse a jövőkép megvalósítását, ugyanakkor azokhoz 
reális akcióprogramokat is rendelhessünk: 
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Újfehértó olyan város, amelyet lakói szeretnek, ragaszkodnak hozzá, hiszen lakókörnyezetével, 
munkaerőpiacával, illetve közösségi, kulturális és civil szolgáltatásaival biztosítja a harmonikus 
egyéni, családi élet feltételeit. Újfehértó egy mezővárosi hagyományaira büszke, a sajátos alföldi 
városfejlődés értékeit plasztikusan megismertető, ugyanakkor sokrétű természeti adottságokkal 
rendelkező településként a térségbe látogató turistáknak is kedvelt célpontja. Újfehértó a 
vállalkozásokkal való folyamatos, a fenntartható fejlődést célzó együttműködés révén, a gazdasági, 
kereskedelmi, pénzügyi, közlekedési, logisztikai és humán szolgáltatási beruházások versenyképes 
célterülete. 
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• Kommunikációs és 
városfejlesztési tevékenység 
fejlesztése 

• Városismeretre, 
környezettudatosságra és 
egészséges életmódra nevelés 

• Civil kapcsolattartás erősítése 
• Tehetséggondozás 

• Imázsfejlesztés 
• Attrakciók és turisztikai 

szolgáltatások fejlesztésének 
ösztönzése 

• Együttműködések kialakítása a 
turizmus területén  

• Együttműködések kialakítása a 
vállalkozásokkal 

• Befektetés-ösztönzési 
tevékenység  

62. ábra: Városmarketing stratégiai célrendszer 

A helyzetelemzés során – bár mindvégig a városmarketing tárgykörében igyekeztünk 
maradni, óhatatlanul is felmerült számos olyan beruházási, fejlesztési igény, amelyek 
túlmutatnak a városmarketing-tevékenységen, és a városfejlesztés tárgykörébe tartoznak. 
Ezeket a városmarketing-célkitűzések között, illetve az akciótervben már nem szerepeltetjük, 
ugyanakkor a korábbi fejezetekből kigyűjthetők, felhasználhatók más tematikájú 
városfejlesztési programok kidolgozása során.  

5.2 Szerethető, élhető környezet biztosítása az itt lakók számára 

A jelen stratégiában kialakított jövőkép az itt lakók felé a következő üzenetet fogalmazza 
meg: „Újfehértó olyan város, amelyet lakói szeretnek, ragaszkodnak hozzá, hiszen 
lakókörnyezetével, munkaerőpiacával, illetve közösségi, kulturális és civil szolgáltatásaival 
biztosítja a harmonikus egyéni, családi élet feltételeit.” Fő cél az itt lakók számára szerethető 
és élhető környezet biztosítása, amelyet az alábbi részcélok segíthetnek elő:  

• Kommunikációs és városfejlesztési tevékenység fejlesztése 

• Városismeretre, környezettudatosságra és egészséges életmódra nevelés 

• Civil kapcsolattartás erősítése 

• Tehetséggondozás 

Az önkormányzat számára a következő lehetséges városmarketing akciók megvalósítását, 
kezdeményezését vagy ösztönzését javasoljuk az egyes részcélok megvalósítása 
érdekében: 

1. Kommunikációs és városfejlesztési tevékenység fejlesztése: 

� Városfejlesztő társaság létrehozása a fejlesztési programok megvalósítására és 
a városmarketing-kommunikációs feladatok ellátására 

� Önkormányzati hírlevél (Fehértói Újság) újraindítása (elektronikus és nyomtatott 
formában) 

� A városi honlap (www.ujfeherto.hu) folyamatos aktualizálása és fejlesztése 
(aktuális-rovat, rendezvénynaptár, civil-rovat, vállalkozói rovat, 
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tehetséggondozás, városismereti séta- és túraútvonalak, online városbemutató 
kiadványok, interaktív várostérkép) 

2. Városismeretre, környezettudatosságra és egészséges életmódra nevelés: 

� Rendszeres városismereti/városvédő és a természeti környezetet feltáró, 
megismertető séták, túrák az érdeklődő helyi lakosok számára (amihez az 
idelátogató turisták is csatlakozhatnak) 

� Pályázatok, vetélkedők a városról 

� Növénytermesztéssel, háztáji állattartással foglalkozó vállalkozások és egyéni 
vállalkozók támogatása rendezvényeken történő részvétellel, honlapon és 
városmarketing-kiadványokban való megjelenési lehetőséggel 

� Környezetvédelmi- és életvitel-világnapokhoz kapcsolódó programok, 
rendezvények 

� Lakossági szemétgyűjtő akciók 

� Allergén növények irtási akcióprogramja 

� Sportnapok, vetélkedők 

� „Virágos Újfehértóért” cím alapítása és adományozása a kertek, porták előtere 
állapotáért 

� Városkép javítása a kivezető utak, lakótömbök közötti zöldterületek, temetők 
környezetének rendbetételével 

3. Civil kapcsolattartás erősítése: 

� Rendszeres civil fórum megrendezése az önkormányzat részvételével 
(lehetséges helyszíne a megújult Nozdroviczky/Nánássy kastély), a folyamatos 
kapcsolattartás, véleménygyűjtés, ötletbörze érdekében 

� Közös szervezésű rendezvények és városfejlesztési akciók. 

4. Tehetséggondozás: 

� A város zene- és képzőművészeinek bemutatkozási lehetősége (lehetséges 
helyszíne a megújult Nozdroviczky/Nánássy kastély, illetve különböző városi 
rendezvények) 

� Fiatal szakemberek bevonása a vállalkozói klub programjaiba 

� Szakképzés, mezőgazdasági szakmunkásképzés letelepítése (a középiskolában 
megszűnő szakoktatás pótlására): partnerség kialakítása a Gyümölcstermesztési 
Kutató és Szaktanácsadó Kht.-val, a képzésben közreműködő helyi 
vállalkozásokkal, közoktatási intézményekkel 

� Felnőttképzési programok munkanélküliek vagy pályamódosítók számára 

5.3 Sajátos turisztikai kínálat kialakítása 

A jelen stratégiában kialakított jövőkép az idelátogatók és potenciális turisták felé a 
következő üzenetet fogalmazza meg: „Újfehértó egy mezővárosi hagyományaira büszke, a 
sajátos alföldi városfejlődés értékeit plasztikusan megismertető, ugyanakkor sokrétű 
természeti adottságokkal rendelkező településként a térségbe látogató turistáknak is kedvelt 
célpontja.” Fő cél a célcsoportok számára sajátos, egyedi turisztikai kínálat kialakítása, 
amelyet az alábbi részcélok segíthetnek elő:  

• Imázsfejlesztés 

• Attrakciók és turisztikai szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése 
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• Együttműködések kialakítása a turizmus területén  

Az önkormányzat számára a következő lehetséges városmarketing akciók megvalósítását, 
kezdeményezését vagy ösztönzését javasoljuk a célok megvalósítása érdekében: 

1. Imázsfejlesztés: 

� Jól hasznosítható imázselemek alkalmazása honlapon, kiadványokban, 
megjelenésben, kommunikációban, ajándéktárgyakban, intézményi arculatban, 
városi díjak, nyeremények megtervezésekor: pl. a térség eredetvédelem alatt álló 
gyümölcse, az újfehértói fürtös meggy; alma-génbank; régészeti leletek; 
mezőgazdasági hagyományok 

� A város látnivalóinak és turisztikai szolgáltatásainak megjelenítése a honlapon és 
a városmarketing-kiadványokban 

� Éves nagyrendezvény (pl. Fürtös Fesztivál) újbóli, rendszeres megrendezése 
egyedi, országos rendezvényként, Újfehértó sajátos értékeire építve (fürtös 
meggy, pálinka, mezőgazdasági K+F, helyi attrakciók) 

� Városbemutató kiadvány, térkép létrehozása 

� Turisztikai információs és szolgáltató iroda kialakítása a városközpontban 

2. Attrakciók és turisztikai szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése: 

� Vendéglátóhelyek, éttermek és cukrászdák minősítési programja, díj átadása, 
tábla elhelyezése, megjelenítés  a város kommunikációjában 

� Rendszeres városismereti/városvédő és a természeti környezetet feltáró, 
megismertető séták, túrák az érdeklődő helyi lakosok, valamint az idelátogató 
turisták számára 

� Tanösvények megvalósítása: az ökoturisztikai vonzerőket és a városi épített 
értékeket felfűző kiadvány, honlap és táblarendszer kialakítása 

� Helytörténeti kiállítás aktualizálása, bővítése 

� A megújult Nozdroviczky/Nánássy kastély funkcionális fejlesztése: 
rendezvényhelyszín, kiscsoportos képzések lebonyolítása; turisztikai információs 
iroda; kerti szabadtéri rendezvények és családi programok lebonyolítása 

3. Együttműködések kialakítása a turizmus területén: 

� A Nyírség Turizmusáért Egyesület (a tértségben nyíregyházi központtal működő 
TDM szervezet) tagságába lépve a város bekerülhet a TDM kínálatában szereplő 
turisztikai attrakciók közé; bekapcsolódás a meglévő turisztikai útvonalakba 
(térségi kerékpárút-hálózat; lovasturisztikai hálózat, lovas útvonalak Nagykálló, 
Nyíregyháza és Nyírbátor bekapcsolásával; kapocsódás a Mária-úthoz; 
kapcsolódás a hajdúvárosok fürdőire és épített örökségére épülő útvonalhoz) 

� Együttműködés a város tágabb térségének legvonzóbb turisztikai desztinációival 
(Debrecen, Nyíregyháza, Nyírbátor, Nagykálló, Máriapócs) és a közvetlen térség 
jelentősebb adottsággal (attrakcióval, szolgáltatással vagy rendezvénnyel) 
rendelkező településeivel (Hajdúnánás és Hajdúböszörmény, Biri, Érpatak): 
megjelenés egymás városmarketing-kommunikációs kiadványaiban, honlapokon; 
meghívás tematikus rendezvényekre 

� Együttműködés a nyíregyházi Jósa András Múzeummal (a 2002-es újfehértói 
aranylelet múzeumi anyagának gondozójával (részvétel rendezvényeken; a 
kiállítás kiegészítése Újfehértó egyéb attrakcióinak bemutatásával; műtárgy-
kölcsönzés) 

� Egyeztetés a Gencsy/Irinyi kastély telkének magántulajdonosával az épület 
folyamatos (vagy legalább eseti) látogathatóságának megoldásáról 
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� Lovas oktatóközpont kialakításának ösztönzése a Fedeles Lovarda, a 
Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. és egyéb érintett 
vállalkozások összekapcsolásával 

� Új vadásztársaság létrehozásának ösztönzése a város vadászterületeinek 
hasznosítására 

� Kapcsolatfelvétel madármegfigyelő, ornitológiai szakmai és civil szervezetekkel a 
nemzetközi madárvonulási útvonalakhoz tartozó területek (Vadas-tó, Orchideás 
rét, Szikes Sóstó) és a parti fecske fészkelőhely megismertetése céljából 

� Testvérvárosi kapcsolatok dinamizálása, bővítése: Testvérvárosok bevonása a 
városi rendezvényekbe; diákcsere-program; kölcsönös csoportos látogatások, 
családoknál történő elhelyezéssel; kulturális együttműködés; közös tematikus, 
szakmai programok; további testvérvárosi kapcsolatok kiépítése 

5.4 Vonzó vállalkozói és befektetési környezet megteremtése 

A jelen stratégiában kialakított jövőkép a település vállalkozói és potenciális befektetői felé a 
következő üzenetet fogalmazza meg: „Újfehértó a vállalkozásokkal való folyamatos, a 
fenntartható fejlődést célzó együttműködés révén, a gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi, 
közlekedési, logisztikai és humán szolgáltatási beruházások versenyképes célterülete.” Fő 
cél a célcsoportok számára vonzó vállalkozói és befektetési környezet megteremtése, 
amelyet az alábbi részcélok segíthetnek elő:  

• Együttműködések kialakítása a vállalkozásokkal 

• Befektetés-ösztönzési tevékenység  

Az önkormányzat számára a következő lehetséges városmarketing akciók megvalósítását, 
kezdeményezését vagy ösztönzését javasoljuk a célok megvalósítása érdekében: 

1. Együttműködések kialakítása a vállalkozásokkal: 

� Rendszeres vállalkozói klub megrendezése az önkormányzat részvételével 
(lehetséges helyszíne a megújult Nozdroviczky/Nánássy kastély), a folyamatos 
kapcsolattartás, véleménygyűjtés, ötletbörze érdekében; vállalkozási információs 
adatbázis kialakítása és aktualizálása; befektetési lehetőségek adatbázisának 
kialakítása és aktualizálása; klaszterek, beszállítói hálózatok képviselőinek 
meghívása; Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Megyei Agrárkamara, 
falugazdászi hálózat bevonása; marketing, vállalkozási készségfejlesztés, és 
egyéb tanfolyamok szervezése; érdekképviselet; fiatal szakemberek 
elhelyezkedésének elősegítése 

� A szórtan, a lakófunkcióval keveredve elhelyezkedő vállalkozási területek 
megfelelő szabályozásával az egymás mellett működő funkciók 
zavarásmentességének biztosítása  

� Magántulajdonosok bevonása az iparterület-fejlesztésbe: tematikus workshop 
megszervezése, az együttműködés kereteit szabályozó keretszerződés 
előkészítése és megkötése 

2. Befektetés-ösztönzési tevékenység: 

� A vállalkozási információs adatbázis és a befektetési lehetőségek adatbázisának 
megjelentetése a városi honlapon, városmarketing kiadványokban, rendezvény-
megjelenéseken 

� Ipari park kialakításához, terület-előkészítéshez igénybe vehető források 
folyamatos keresése  

� Befektetés-ösztönző kiadványok és PR-cikkek megjelentetése 
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� Befektetési lehetőségek kiajánlása vásárokon, befektetési konferenciákon, HITA-
rendezvényeken keresztül 

� Az önkormányzati befektetés-ösztönzési tevékenység felelőshöz rendelése a 
potenciális befektetőkkel történő kapcsolatfelvételnek, az érdeklődők 
fogadásának, a megkeresések kezelésének és a lehetőségek kiajánlásának 
mechanizmusai kidolgozásával 

� Befektetők és helyi vállalkozások számára biztosítható új kedvezmények 
rendszerének kidolgozása 

5.5 Megvalósítási javaslatok 

Általános üzenetek 

A városmarketing-tevékenység egyes célcsoportjai esetében a felhasználható üzenetek 
körét jellemzően azok az erősségek jelentik, amelyeket a stratégiai elemzés során, az adott 
célcsoportok esetében feltártunk, összegyűjtöttünk. Ezek az erősségek épp azok a tényezők, 
amelyek az adott célcsoportok szempontjából vonzóvá tehetik Újfehértót, amelyek 
versenyelőnyt jelenthetnek egy-egy konkurens településsel szemben, de legalább 
csökkentenek bizonyos versenyhátrányokat. Fontos kiemelni ugyanakkor néhány általános, 
az elemzésből nem feltétlenül kiolvasható, de a városmarketing-akciók megvalósítása során 
figyelembe veendő, hangsúlyozandó, általános üzenetet is, amelyek árnyalják, kiegészítik az 
egyes célcsoportok esetében alkalmazandó üzeneteket: 

• A helyi lakosokat nem csak a konkrétan közösségformálási, illetve a város 
megtartóerejét javító intézkedések érintik, de áttételesen a másik két részcél 
megvalósítása is hatással van rájuk: a város turisztikai potenciáljának, vonterejének 
fejlesztése az itt lakók számára is növeli a település vonzerejét. Fontos ugyanakkor 
elkerülni azt, hogy az itt lakók, az önkormányzat ilyen irányú erőfeszítéseit látva, 
túlzott elvárásokat fogalmazzanak meg. A feléjük irányuló kommunikációban ezért ki 
kell fejteni, hogy Újfehértó adottságai és versenyhelyzete nem teszik lehetővé azt, 
hogy a város önálló turisztikai desztinációként is megállja helyét, a reális célkitűzés 
inkább az, hogy a térségbe látogatók lehetőségeit növelő, azok számára 1-2 napos 
programot kínáló vonzerővé váljon.  

• Ugyancsak a helyi lakosok felé, de a befektetés-ösztönzési tevékenység kapcsán 
megfogalmazandó üzenet az, hogy multinacionális nagybefektetők idecsábítása 
helyett az ipari parkkal nem rendelkező Újfehértón elsősorban kisebb üzemek, a 
térség nagy gyártóinak beszállítói, illetve a helyi adottságokra építő, kisebb volumenű 
termelő- vagy feldolgozó-tevékenységet folytató vállalkozások letelepítése a reális és 
célravezető elképzelés. Ez a szemléletformálás különösen fontos az ipari 
tevékenységre alkalmas és igénybe vehető területek magántulajdonosai esetében.  

• A rendezett városkép minden célcsoport számára vonzó városmarketing erősség. Az 
önkormányzat számos eszközzel képes a település összképét befolyásolni, ilyenek 
pl. az építési szabályozás, a városfejlesztési beruházások, vagy éppen a települési 
környezetállapot javítására fordított közmunka-tevékenység. Az önkormányzatot 
behatárolt pénzügyi lehetőségei ugyanakkor nem teszik képessé arra, hogy egymaga 
áttörést érjen el ezen a területen: a város lakóinak is fel kell ismerniük, hogy milyen 
sokat tehetnek a szűkebb és tágabb lakókörnyezetük szépítéséért. A 
szemléletformálás eszközei az ilyen irányú akciók szervezése, de ezek mellett fontos 
a pozitív visszacsatolás: a lakókörnyezet javításában élen járó lakossági, civil 
kezdeményezések kiemelése, díjazása, bemutatása is.  

• Újfehértó számos értéke eddig rejtve maradt, nemcsak a turisták, de a város lakóinak 
többsége előtt is. Fontos üzenete a városmarketing-tevékenységnek, hogy az itt 
lakók nem várt értékekre bukkanhatnak, ha igyekeznek jobban megismerni a 
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városukat. Az itt lakókat ezért célszerű ösztönözni a város látnivalóinak 
megismerésére, részvételre a város attrakcióit ismertető, az érdekességeket felfűző 
és bemutató programokon (pl. városismereti sétákon, túrákon) való részvételre. 

• Újfehértó kialakulása, története, hagyományos értékei nagyrészt a mezőgazdasági 
tevékenységhez kötődnek. Az elmúlt évtizedekben ez a szektor nem tartozott a 
fiatalok számára divatos, vonzó, dinamikát, fejlődést tükröző ágazatok közé, ezért 
egy jelentős ipari tevékenység nélküli mezőváros még jelenleg is nehéz helyzetben 
van, ha frissen végzett, munkakezdő lakóinak helyben szeretne életpályát kínálni. 
Fontos ezért annak hangsúlyozása, hogy a mezőgazdasági hagyomány maga is 
sajátos érték, amire építeni lehet. Ezt az üzenetet segíti az is, hogy a mezőgazdasági 
szakképzés és felsőfokú képzés, illetve az ágazatban történt intenzív fejlesztések 
hatására az ország minden területén megjelent már a gazdálkodók olyan újabb 
generációja, akik sikeresen, fejlett eszközökkel, naprakész ismeretekkel példakánt 
állíthatók és bemutathatók.  

• Természetesen a legfontosabb általános üzenetek közé tartoznak azok a szlogenek, 
amelyek egyfajta sűrített üzenetként igyekeznek Újfehértó kiemelkedő erősségeit, 
sajátos vonzerőit egyszerűen és egyértelműen megfogalmazni. természetesen nehéz 
olyan szlogent találni, amely minden célcsoport felé a számára leginkább vonzó 
erősséget, potenciált hangsúlyozza, hiszen az nem lehet hosszú, terjengős. Újfehértó 
esetében az „Újfehértó - a fürtös város” jelmondat alkalmazását javasoljuk. Az 
újfehértói fürtös meggypálinka EU-s eredetvédelem alatt áll, és olyan vonzerő, amely 
kézzelfogható, minőségi, nívós termékként is megtalálható a piacon, vonzerejét 
erősíti a minőségi pálinkakészítés napjainkban tapasztalt „reneszánsza”, és már 
nevében is egyértelműen a városra utal. Alkalmazása bármely célcsoport számára 
egyértelműsíti, hogy Újfehértó büszke mezőgazdasági hagyományaira. A szlogen 
köré arculat építhető: a „fürtös” jelzőt a megjelenítésben is alkalmazni lehet: a 
logóban meggyfürttel, a kiadványok elrendezésében fürtszerű ábrázolásokkal.  

Szervezeti keretek 

Újfehértó önkormányzatának szervezeti rendszeréből adódóan a városmarketing több 
személy és szervezeti egység feladati közé is beletartozik. Operatív értelemben így az 
Önkormányzatnál, illetve a városi tulajdonú szervezeteknél akár 50-100 munkavállaló is részt 
a város fejlesztési és promóciós tevékenységeiben, ezáltal ők maguk testesítik meg várost, a 
célcsoportok felé ők sugároznak fontos üzeneteket, és nekik kell megfelelően 
alkalmazkodniuk az egyéni, csoportos elvárásokhoz, igényekhez. Részükre a megfelelő 
információ-szolgáltatás, képzés, ösztönzés, valamint a „csapatmunka” lehetőségének 
megteremtése alapvetően szükséges a célok elérése érdekében. 

A szervezeti struktúrában célszerű létrehozni azt a felelős pozíciót és alárendelt 
munkacsoportot, amely a marketinggel hagyományosan, fő- vagy melléktevékenységként 
foglalkozó szervezetek képviselőinek formalizált együttműködését teremti meg. A szervezeti 
egység profilját célszerű kiegészíteni, egyben kezelve a városfejlesztési és városmarketing 
tevékenységet, hiszen ezek eszköztára jelentős hasonlóságokat mutat. Ez az átalakítás 
megvalósulhat akár úgy is, hogy a munkacsoport tagjai jelenlegi munkakörüket is megtartják, 
azokban kisebb folyamatszervezési beavatkozásokkal részben tehermentesítik őket, így nem 
lesz szükség az állomány bővítésére, és nem jelentkezik plusz személyi költségteher. 
Ugyanakkor az eddig is végzett városmarketing tevékenységeknek hatékonyabb 
végrehajtási körülményeket teremtünk.  

A dedikált városfejlesztési, városmarketing munkaszervezet kialakításának másik lehetséges 
módja a városmarketing feladatok végzésének lehatárolása, a több helyen párhuzamosan 
végzett feladatok egy külső városfejlesztési társasághoz történő kiszervezése történhet meg. 
Ez esetben a feladatok még nagyobb figyelmet kapnak, ugyanakkor többletköltség is 
jelentkezik, hiszen az önkormányzati szervezetet gyakorlatilag lehetetlen párhuzamosan 
ugyanannyi fővel csökkenteni, ahány egy ilyen feladatellátó szerv működtetéséhez 
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szükséges. (Ez a megoldás egyébként szerepel az akciótervünkben, ld. „Városfejlesztő 
társaság létrehozása a fejlesztési programok megvalósítására és a városmarketing-
kommunikációs feladatok ellátására”. A pénzügyi tervezés során a létszámfejlesztésből 
eredő plusz költséget figyelembe vettük.) 

A városfejlesztési munkacsoport vagy városfejlesztő társaság javasolt, városmarketinggel 
kapcsolatos feladatai a következők: 

• Marketing-akcióterv felelősségi körök szerinti lebontása, hozzárendelése 

• Rendszeres marketing megbeszélések  

• Marketing terv megvalósításának nyomon követése, rendszeres újraértékelése 

• Éves cselekvési tervek kidolgozása 

• Pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységek és a városmarketing célok 
összehangolása a megfelelő üzenetek közvetítése érdekében 

• Képviselő testület, tisztségviselők, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati tulajdonú 
társaságok PR tevékenységének tervezése és koordinálása, vezető tisztviselők 
sajtónyilatkozatainak előkészítése 

• Tréningek, képzések a városi szervezetek munkatársai számára (helyismeret, idegen 
nyelv, aktualitásokhoz kapcsolódó tréningek) 

• Aktuális információk eljuttatása a városi szervezetek munkatársaihoz 

• Marketing- és közvélemény kutatások 

• Közvélemény figyelése, kapcsolattartás a város véleményvezéreivel, aktív civil és 
gazdasági szervezeteivel 

• Rendezvények szervezése, protokolláris feladatok 

• Kiadványok készítése 

• Idegenforgalmi feladatok (információs iroda irányítása) 

• Befektetési lehetőségek gyűjtése, aktualizálása 

• Kapcsolattartás potenciális befektetőkkel, részvétel rendezvényeken, megkeresések 
fogadása 

• Kapcsolattartás a médiával, hírszerkesztés, médiafigyelés 

• Lobbi-kapcsolatok koordinálása 

Lobbi-tevékenység 

A lobbizás fontos része a városmarketing tevékenységnek, és a város érdekképviseletének. 
A mindennapi kommunikációban sokszor összemosódik a korrupcióval, törvényen kívüli 
befolyásolással, de más elnevezései, pl. kapcsolatmarketing vagy politikai marketing jól 
mutatják azt, hogy itt is városmarketing-tevékenységről van szó, amely egy speciális 
döntéshozói, véleményvezéri kör felé irányul (intézményi- és politikai döntéshozók és a 
média). Célja Újfehértó pozitív imázsának kiépítése és erősítése, ezzel párhuzamosan a 
várossal kapcsolatos negatív attitűdök és előítéletek csökkentése, a város értékeinek 
tudatosítása és a város fejlődési célkitűzéseinek tudatosítása. A város jelenleg is aktív 
kapcsolatmarketinget folytat. Ennek további erősítése, új eszközökkel való kiterjesztése 
növelheti annak hatékonyságát, eredményességét. 

A kapcsolatmarketing-tevékenység hatékony alkalmazási területei a következők lehetnek:  

• Városi és projektrendezvényekre döntéshozók és média meghívása: Az ilyen 
rendezvények kapcsolatépítési és imázserősítő jelentősége kiemelkedő. Ezek során 
a protokolláris tevékenységek mellett lehetőséget kell teremteni a résztvevőkkel való 
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kötetlen beszélgetésekre, valamint az adott eseményeken kívüli aktualitások 
áttekintésére is. 

• Mintaprojektek, zászlóshajó projektek előkészítése: A város számára különösen 
fontos fejlesztések esetében meg kell keresni azokat a tényezőket, amelyek ezt a 
projektet, beruházást kiemelhetik a többi, hasonló közül, olyan egyediséget 
kölcsönözhetnek neki, amelyek valamely gazdasági vagy politikai szerv(ek) számára 
is fontos, felkarolandó értéket jelentenek, azok saját kommunikációjában is fel tudják 
őket használni, saját szervezeti céljainak elérését is szolgálják. (Tipikusan ilyenek pl. 
a különböző, fenntartható életmódot, környezettudatos magatartást (is) célzó 
projektek, vagy szociális problémák megoldását célzó beavatkozások.)  

• Tanulmányutak, közös események szervezése: A tanulmányutak, vagy egyéb közös 
események szervezésének jelentősége, hogy a résztvevők első kézből kaphatnak 
információkat, megteremti a kötetlen párbeszéd lehetőségét, és a kapcsolatok munka 
jellege mellett személyesebb kapcsolatépítésre is lehetőséget ad. Tanulmányutak 
vagy egyéb közös események alkalmával nagyobb létszámban lehet az érintetteket 
összehívni, ezért leginkább az operatív munkában döntéseket hozó vagy 
kapcsolattartó személyekkel való kapcsolatépítésre alkalmas (pl. hatóságok 
ügyintézői, közreműködő szervezetek projektmenedzserei). 

A felsorolt eszközök megvalósítása fokozott odafigyelést igényel, mert a kapkodó, 
átgondolatlan, esetleg a protokollt sértő szervezés miatt a kezdeményezés komolytalannak 
tűnhet, amely akár a kapcsolatok romlását idézheti elő. A kapcsolattartás során biztosítani 
kell az interaktivitást, amely segíti az érintettek helyi ügyekbe való mélyebb bevonódását, a 
helyi célok jobb megértését és azokkal való könnyebb azonosulást. 

Ellenőrzés, megvalósítás nyomon követése 

A városmarketing stratégia tervezése és végrehajtása során számos olyan változás 
következhet be, ami előre nem látható, és amelyek alapvetően befolyásolják a stratégia 
sikerességét. Ezek eredhetnek akár a stratégiai végrehajtásból is, de sok esetben környezeti 
feltételekből, külső tényezők módosulásából. A városmarketing tevékenység ellenőrzése, 
nyomon követése során a folyamatok tervezéséhez, a döntés-előkészítéshez szükséges 
információkat gyűjtjük össze és továbbítjuk a megfelelő döntési szintekre. A megvalósítás 
nyomon követése és ellenőrzése a folyamat különböző szakaszai közötti visszacsatolást 
eredményezi, elemzi a korábban meghozott döntések hatékonyságát és megalapozza az 
újabb döntések, beavatkozások előkészítését. 

A nyomonkövetés, monitoring feladata, hogy időközönként ellenőrizze a stratégia 
megvalósulását, és ahol szükséges, módosítást javasoljon. A marketingeredményekről 
legalább évente szükséges összefoglalót készíteni, amely alkalmas a folyamat áttekintésére 
és megalapozhatja a stratégia aktualizálását, valamint a következő időszakok akciótervének 
kialakítását. 

A megvalósítás nyomon követése két szinten történhet: az egyes beavatkozásokhoz 
kapcsolódóan szükséges az eredmények mérése, másrészt szükséges a városi image, a 
lakossági elégedettség illetve a városfejlődős eredményeinek időszakos összegyűjtése, 
rendszerezése és elemzése is. A monitoring rendszerben az indikátorok (monitoring 
mutatók) feladata, hogy értékeinek változásán keresztül mutassa a stratégiához kapcsolódó 
beavatkozások hasznosságát, valamint a stratégiai célok elérését. A beavatkozások 
hatásainak mérésére eredmény- hatásindikátorokat kell meghatározni: 

• Az eredményindikátorok a megvalósított beavatkozások közvetlen megvalósulásához 
kapcsolódó következmények mérését teszik lehetővé.  

• A hatásindikátorok a beavatkozások azon hatásait mérik, amelyek a stratégiai célok 
megvalósulását segítik elő. A hatásindikátorok tehát a beavatkozásokhoz kapcsolódó 
folyamatok mérését biztosítják. Ezek a folyamatok nem közvetlenül, hanem hosszabb 
távon, a város és térségének gazdasági, társadalmi folyamataiban jelentkeznek. 
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A monitoring mutatók rendszerének kialakítása során a következő tevékenységek 
végrehajtása történik meg: kiinduló adatok rögzítése; tervadatok rögzítése; tényadatok 
gyűjtése; terv-tény analízis (amikor évente legalább egyszer összevetjük az indikátormutatók 
tervezett és elért értékeit, megállapítjuk az estleges eltéréseket, és feltárjuk ezek okait is). 

A cselekvési program nyomon követésének forrásaiként azonosíthatóak a következő 
információforrások: 

• Újfehértó honlapjainak látogatottsági statisztikái 

• A várossal kapcsolatban megjelent sajtómegjelenések 

• Az online megjelenésekhez fűzött olvasói megjegyzések 

• Közösségi oldalak várossal kapcsolatos bejegyzései 

• Közmeghallgatások, vállalkozói fórumok visszajelzései 

• Intézményvezetők, munkatársak visszajelzései 

• Városi rendezvények látogatószáma 

• Városi rendezvényekre meghívott és megjelent vendégek részvételi aránya, és rangja 

• Lakossági elégedettség mérésére kialakított kérdőív 

A hatások mérésének legfontosabb indikátorai: 

• Lakossági elégedettség mértéke és változása 

• Állandó népesség száma, és változása 

• Lakónépesség száma és változása 

• Belföldi vándorlási különbözet mértéke és változása 

• Működő vállalkozások száma és változása 

A városfejlesztési munkacsoport vagy városfejlesztési társaság feladata a monitoring-
tevékenység folyamatos végzése, az eredmények értékelése és helyes, pontos, időszerű 
információk eljuttatása az önkormányzat és települési intézmények vezetőihez. 

Forrásszerzési tevékenység 

A városmarketing célok megvalósítása jelentősen függ a rendelkezésre álló és a bevonható 
források nagyságától. Jellegéből adódóan a városmarketing tevékenység önállóan nem 
képes direkt módon önfenntartó vagy akár gazdaságos lenni. Hasznai áttételesen és indirekt 
módon a társadalmi kohézió, szemléletformálás, identitáserősítés, továbbá a járulékos 
szolgáltatások igénybevétele terén jelentkeznek.  

A cselekvési programban foglaltak zökkenőmentes megvalósítása érdekében 
projekttervezési módszertan szerint szükséges az egyes beavatkozások konkrét 
megtervezése, amely ki kell, hogy terjedjen a költségvetésük (kiadási és bevételi oldal) 
lehető legpontosabb megtervezésére is. A várható kiadások, lehetséges és elérhető források 
ismeretében van lehetőség a célkitűzésekhez igazított konkrét beavatkozási tartalom és a 
szükséges forrás meghatározására. 

A lehetséges pénzügyi források három fő csoportja a következő: 

• Helyi költségvetés: Ez biztosítja elsősorban a városmarketing feladatok 
támogatásokon és közvetlen bevételeken felüli fedezetét, illetve keretet biztosíthat 
arra az esetre, ha a várható egyéb bevételek elmaradnak a várakozásoktól. Ideális 
esetben a programok szervezése nem, vagy minimális mértékben terheli a 
költségvetést. A helyi költségvetési keretek kijelölése során fontos és szükséges 
annak vizsgálata, hogy a városmarketing feladatok színvonalas és átgondolt 
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megvalósítása indirekt bevételeket is indukál a településen, amelyek áttételesen, de 
jelentkeznek a városi költségvetés bevételei között. 

• Támogatások: A város számára elengedhetetlen a 2014-2020 pályázati időszakra 
való felkészülés, mert az önkormányzatok jelentős Európai Uniós forrást vehetnek 
igénybe. Az önkormányzat mellett projektgazdaként támogatást vehetnek igénybe a 
város más társadalmi vagy költségvetési szervei is. Támogatóként a város és tágabb 
térségének azon gazdasági szereplői is felléphetnek, amelyek társadalmi 
szerepvállalásából fakadó feladatként kezelik a város fejlődésének támogatását. A 
támogatás típusú források főbb formái a következők: pályázati források (pl. Nemzeti 
Civil Alapprogram- NCA, minisztériumi kiírások, Új Széchenyi Terv- ÚSZT pályázatok, 
stb.); szponzoráció, támogatások; felajánlások (pl. nyeremények). 

• Rendezvények közvetlen bevételei: Közvetlen bevételként jelentkeznek azok a 
bevételek, amelyeket a programok látogatói, vagy az azon résztvevő szolgáltatók 
ellenszolgáltatás fejében megfizetnek (belépődíj, bérleti díj, helypénz, reklámfelület 
díja). 

5.6 Pénzügyi terv és javasolt ütemezés 

A fenti akciók becsült éves költségét ötéves időszakra, a 2015-2019 évekre vonatkoztatva 
határoztuk meg. Az egyes éves költségeket, ezek részcélonkénti összesítését, illetve a teljes 
akcióterv megvalósításának éves és összes költségét az alábbi táblázatban mutatjuk be. A 
táblázat egyúttal tartalmazza az adott akció megvalósításának javasolt időbeni ütemezését 
is. Az egyes tételeknél alkalmazott jelölések a következők: 

 � Megvalósítás időszaka 

 � Fenntartás/működtetés időszaka 
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63. ábra: Pénzügyi terv és javasolt ütemezés 
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A javaslatunkban szereplő mintegy 45 városmarketing akció 2015-2019 közötti összes 
becsült költsége tehát 122,3 millió Ft. Ezek javasolt éves ütemezésekor törekedtünk arra, 
hogy a feladatok nagyjából azonos pénzügy terhet jelentsenek az önkormányzat számára. A 
javaslat szerinti átlagos éves költség 24.460 eFt, és az egyes évekre jutó költség a 23.400-
25.800 eFt-os sávban mozog:  

 
64. ábra 

Az egyes célterületek közül a legnagyobb költséggel a turisztikai vonzerő fejlesztése (2. 
részcél, öt év alatt 59,6 millió Ft), illetve a közösségformálás, megtartóerő javítása (1. 
részcél, öt év alatt 54,3 millió Ft) jár. A befektetés-ösztönzésre fordítandó keretösszeg ennél 
lényegesen kisebb (3. részcél, öt év alatt 8,4 millió Ft). A részcélok megvalósításának éves 
dinamikája eltérő:  

• A turisztikai vonzerő fejlesztése kissé „fejnehéz”, hiszen a kezdeti időszakban sok 
megvalósítás-jellegű feladatot kell elvégezni, utána pedig jellemzően fenntartási 
jellegű költségek következnek (de azok is jelentős költséggel). 

• A befektetés-ösztönzésre folyamatosan, nagyjából azonos mértékben kell áldozni. 

• A közösségformálás, megtartóerő javítása inkább felépülő költségcsoport: ez a 
leghosszabb távon megvalósítható célkitűzés, ugyanakkor a másik két részcél 
megvalósítása áttételesen ezt a részcélt is jelentős mértékben szolgálja. 

 
65. ábra 

Természetesen Újfehértó önkormányzata a jelen dokumentumban bemutatott 
városmarketing-akcióktól eltérhet, megvalósíthatja azoknak csak egy részét, illetve 
módosíthatja, kiegészítheti őket, a mindenkori településfejlesztési környezet (vagy éppen a 
rendelkezésre álló források) által meghatározott körülményekhez igazodva.  
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5.7 Támogatások forrástérképe 

A fejlesztéshez igénybe vehető támogatási források között elsősorban a magyar kormány 
által kínált támogatásokat s az Európai Unió (hazai társfinanszírozással kiegészített) 
pályázati kereteit találjuk. 

A magyar kormány folyamatosan finanszíroz komplex, főleg a hátrányos helyzetű 
célcsoportok elhelyezkedési esélyeinek érdemi javítására szolgáló munkaerő-piaci 
programokat, amelyek különböző támogatási eszközöket sorakoztatnak fel. Ilyenek 
lehetnek: 

• a foglalkoztatást segítő bértámogatás, bérköltség-támogatás;  

• a vállalkozóvá válás támogatása tőkejuttatással, képzés/szaktanácsadás 
biztosításával; 

• mobilitási támogatás;  

• munkaerő-piaci képzések és szolgáltatások támogatása;  

• humán erőforrás fejlesztési szolgáltatások igénybevételét támogató források.  

Magyarországon a következő hétéves periódusban az Új Széchenyi Terv jelenleg szakmai 
előkészítés és társadalmi egyeztetés alatt álló új, a 2014-2020-as időszakra meghirdetendő 
operatív programjai által meghatározott pályázati és finanszírozási keretek között történik 
majd meg az EU által biztosított források elosztása. 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a magyar gazdaság 
növekedését szolgálja. A rendelkezésre álló forrásokat öt fő beavatkozási területre 
koncentrálja:  

1. foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés,  

2. vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és 
térségek versenyképességének fejlesztése,  

3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése,  

4. integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és Kommunikációs 
Technológiai (továbbiakban: IKT) szektor fejlesztése,  

5. alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságszerkezetre való áttérés támogatása, va-
lamint a környezet megőrzése és védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésé-
nek elősegítése.  

A GINOP várható uniós finanszírozása egységes, 85%-os átlagos társfinanszírozási 
aránnyal számolva meghaladja a 8,6 milliárd eurót. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) fő célja, hogy kereteket 
biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. 
Törekvéseinek tematikus fókuszában két tényező áll:  

• Térség-specifikus gazdasági növekedés és foglakoztatás-bővítés: a TOP erős 
gazdaság-fejlesztési orientációja miatt jelentősen hozzájárul ahhoz a kormányzati 
törekvéshez, amely szerint a 2014–2020-as uniós fejlesztési források 60%-ának 
közvetlenül a gazdaságfejlesztést kell szolgálniuk.  

• Területi és települési önkormányzati kompetenciákba eső feladatellátás kapcsán 
felmerülő fejlesztési szükségletek kielégítéséhez szintén keretet ad. Ezért a TOP 
fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és 
környezetre irányuló fejlesztések is. Ugyanakkor ezek esetében is szempont a legalább 
közvetett gazdasági és foglalkoztatási hatás. 

A TOP teljes uniós finanszírozása 3,57 milliárd euró. 
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A Vidékfejlesztési Program (VP) kidolgozása az EU 2020 stratégiához, a Közös Stratégiai 
Keretben (KSK) rendelettervezetben rögzített kohéziós, valamint a Közös Agrárpolitikára és 
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) vonatkozó agárpolitikai és 
vidékfejlesztési célokhoz céljaihoz igazodva történik. Beavatkozásai szorosan kapcsolódnak 
majd a többi Operatív Program intézkedéseihez, a vidékfejlesztés szempontját érvényesítve, 
azokkal szinergiában valósulnak majd meg, mind a központi intézkedéseket, mind a helyi és 
térségi programokat tekintve. A VP prioritásai: 

1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben 
és a vidéki térségekben, 

2. A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a 
mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az 
innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás 
elősegítése, 

3. Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását 
és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő 
előmozdítása, 

4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése és javítása, 

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő 
elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti 
ágazatban, 

6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági 
fejlődés támogatása a vidéki térségekben. 

A VP teljes uniós finanszírozása 3,46 milliárd euró. 

Újfehértó, mint az országhatáron fekvő, szomszédos EU-tagállammal és Társult országgal is 
rendelkező megye egyik városa, megfelelő partnerség kialakításával az Európai Unió külső 
határain átnyúló együttműködéseket támogató programjának, az ENI CBC (European 
Neighbourhood Policy, Cross border Cooperation / Európai Szomszédsági Eszköz, Határon 
Átnyúló Együttműködés) következő, 2014-2020 közötti finanszírozási időszakának kiírásait is 
igénybe veheti. Ezek szakmai előkészítése a jelen stratégia kidolgozásakor is tart, a 
támogatási célterületek és az egyes területekre fordítandó költségkeret nagyságának 
meghirdetése 2014 végén várható.  

A magyar-ukrán határtérséget érintő négyoldalú, Magyarország, Szlovákia, Románia és 
Ukrajna részvételével tervezett program alapelveiről már 2012 óta egyeztetnek az érintett 
országok és az Európai Bizottság. Ez alapján várható, hogy az új finanszírozási időszak 
során meghirdetett támogatások jelentős mértékben építenek majd az ugyanezen négy 
országot érintő, 2007-2013 között megvalósított ENPI CBC programra (HU-SK-RO-UA ENPI 
CBC 2007-2013). Ebben az időszakban 68,6 millió euró közösségi forrás állt rendelkezésre, 
a program általános célkitűzése pedig az együttműködés fokozása és elmélyítése volt a 
határmenti ukrajnai megyék, valamint a tagállamok határ menti régiói között, környezeti, 
szociális a gazdasági szempontból fenntartható módon. A 2007-2013 között támogatott 
prioritások, beavatkozások és tevékenységek a következők voltak: 

• 1. Prioritás: Gazdasági és társadalmi fejlődés 

Ismeretátadás es tapasztalatcsere a vállalkozások közös fejlesztése és a terület 
turisztikai vonzerejének növelése érdekében 

� 1.1. Intézkedés: Összehangolt turizmusfejlesztés 

� 1.2. Intézkedés: A KKV-k közötti és az üzleti együttműködés fejlődésének 
támogatása 



Újfehértó városmarketing stratégiája 

 Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft., 2014.  - 79 - 

• 2. Prioritás: A környezet minőségének javítása 

A levegő, víz, talaj és erdők minőségének javítása és a természeti környezetet ért 
károsodások kockázatának mérséklése  

� 2.1. Intézkedés: Környezetvédelem, a természeti erőforrások fenntartható 
használata és menedzsmentje 

� 2.2. Intézkedés: Felkészülés a vészhelyzetek közös kezelésére 

• 3. Prioritás: A határok átjárhatóságának növelése 

A határ menedzsment hatékonyságának javítása az Ukrajnával közös 
határszakaszokon 

� 3.1. Intézkedés: Határátkelőhelyek közlekedési infrastruktúrájának és 
felszerelésének fejlesztése 

• 4. Prioritás: Emberek közötti együttműködés 

A közszolgáltatások hatékonyságának javítása és a társadalom különböző csoportjai 
közötti kölcsönös megértés fokozása 

� 4.1. Intézkedés: Intézményi együttműködés 

� 4.2. Intézkedés: Emberek közötti (people-to-people) együttműködés - kisléptékű 
projektek 

Várható, hogy a későbbiekben meghirdetésre kerülő új prioritások és intézkedések is 
hasonló területekre fókuszálnak majd, és így a jelen stratégiában kijelölt feladatok jelentős 
részének szolgálhatnak majd potenciális forrásául.  
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