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A 2007-2013-as programozási időszakban a magyarországi városok nagyjából kétharmada készítette el
a 2007-ben megjelenő, majd 2009-ben felülvizsgált, a várospolitikáért felelős minisztérium által kiadott
Városfejlesztési Kézikönyv útmutatásai alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS). Az
Integrált Városfejlesztési Stratégiák (IVS) felülvizsgálata, az azóta eltelt nagyjából 9-10 év után több
szempontból is aktuálissá vált, illetve különösen fontos a stratégia elkészítése ott, ahol ilyen
dokumentum még nem áll rendelkezésre, s ugyanez mondható el a településfejlesztési koncepcióról.
A megalapozó vizsgálat követte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)
mellékletében foglaltakat, így helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt tartalmaz.
A részletesebb és bővebb helyzetfeltáró munkarész fogja át Fertőd város térségi kapcsolatait, a
különféle tervekben, koncepciókban való megjelenését, a területrendezési tervekkel kapcsolatos
megállapításokat, a szomszédos települések terveinek a vizsgált településre vonatkozó észrevételeit
és a hatályos fejlesztési dokumentumokat. Részletes elemzések készültek a település társadalmáról, a
gazdaságra vonatkozó fejezetben pedig kitértünk a gazdasági szerkezet jellemzőire és annak
változására. Az önkormányzati gazdálkodás és a településüzemeltetési szolgáltatások vizsgálatánál
törekedtünk azokra a tényezőkre felhívni a figyelmet, amelyek az önkormányzati kompetenciában és
tevékenységben a településfejlesztésre, hangsúlyozottan a gazdaságfejlesztésre vonatkoznak. A táji,
települési adottságokban és a zöldfelületet kezelésében történt változásokat regisztráltuk.
Alaposan elemeztük az épített környezetet, támaszkodva a rendelkezésre álló dokumentumokra és a
változásokra, az elmozdulásokra fókuszáltunk, kijelölve azokat a főbb megállapításokat, amelyek a
település fejlesztésében a 2009-ben készült IVS-hez viszonyítva a napjainkig lezajlottak. Részletes
elemzéseket és áttekintést végeztünk a város közlekedési hálózatával kapcsolatban. A leggyakrabban
jelentkező problémákat és azok összefüggéseit vizsgáltuk, kitérve Fertőd Város által elért
eredményekre. A környezeti, katasztrófavédelmi összefüggéseket külön ismertettük. A városi tér a
környezet vonatkozásában jelentős értékeket mutat, így külön hangsúlyt adtunk e tényező
bemutatásának.
A helyzetelemző és -értékelő munkarészben nagy hangsúlyt helyeztünk az összefoglalást jelentő SWOT
elemzésre, amelyet kiegészítettünk egy rövid kockázatelemzéssel, így a fejlesztés kereteihez olyan
információkat kínálhatunk, amik a gondolkodás kereteiként is számba vehetők. A településrészeket
egyenként értékeltük, itt a társadalmi, demográfiai paraméterek mellett a településszerkezeti
elemeket is összefoglaltuk kijelölve a problémapontokat, felhívva a tervezők figyelmét a szükséges
vagy kívánatos beavatkozásokra.
A város terv-ellátottsága folyamatosan javul, a meglévő anyagokat a felméréshez felhasználtuk,
megismertük. Elemzési szemléletünk volt, hogy a város és térségére is kitekintettünk, bemutatva
azokat településeket, amelyek szoros kapcsolatban vannak a várossal, annak szolgáltatásait használják.
Hasonlóan elemzési szempont és szemléletmód volt, hogy az Európai Unió 2014-2020 tervezési időszak
célrendszereire, valamint az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció 2014-2020, illetve
Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 dokumentumok iránymutatásait
is kövessük, hogy Fertőd város fejlesztései – éppen a helyzetfeltárás segítségével – ezekhez jól
illeszkedjenek.
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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN,
TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
Fertőd a Nyugat-Dunántúli Régióban, Győr-Moson-Sopron megyében, a Soproni járásban (korábban
Sopron–fertődi kistérség) található. A régió településszerkezete vegyes képet mutat, Győr-MosonSopron megyére a közép- és nagyvárosok fejlettsége, a kisvárosok relatíve fejletlensége, illetve az
aprófalvas településterületek kisebb kiterjedése jellemző. Ezzel szemben Vas megyében a
megyeszékhely és a stabilabb, kb. 10 ezres kisvárosi hálózat és az aprófalvak markáns jelenléte
jellemző, míg Zalában a két megyei jogú város alkotta duális térszerkezet, az aprófalvas jelleg, és a
törpevárosok dominanciája emelhető ki, a kisvárosi-középvárosi szint határán egyetlen egy település,
Keszthely található.
A Nyugat-dunántúli régiót 657 település alkotja (2017), amelyből 30 városi jogállású (4,5%), emellett 5
megyei jogú város. A városi népesség aránya a 2011-es népszámlálás idején Győr-Moson-Sopron
megyében 59,47% volt, amely a nagyjából a vidéki átlaggal egyenlő arány. Azonban kismértékben
növekszik ez a szám, mivel a régió nagyobb városai (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár) az utóbbi
népszámlálási évtizedben növelték népességüket a bevándorlási pozitívum miatt, illetve 2013-ban a
megye nagyközségei közül Lébény is városi címet kapott. A régió társadalmi-gazdasági életében, a
lakossági szolgáltatások biztosításában meghatározó jelentősége van a megyékben központi szerepet
betöltő nagy- és középvárosoknak (Győr, Szombathely, Sopron, Zalaegerszeg, Nagykanizsa,
Mosonmagyaróvár)
A megye városhálózatában Kapuvár és Csorna képviseli a 10-ezres városok szintjét. Ez a kör Vas
megyében erősebb, népesebb: Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, illetve Zalából
Keszthely említhető a rábaközi városokkal egy lapon. A régióban a tízezer főnél kisebb népességű
városok ellátó intézményrendszere általában erősen hiányos, a nem mindennapos szolgáltatásokat az
ott élők kénytelenek másutt igénybe venni, s e városok saját települési infrastruktúrájának
kiépítettsége is elmarad a nagyobb városok színvonalától. A szakirodalom ezeket faluvárosoknak, vagy
ceremoniális városoknak nevezi, városi funkcióik sok esetben szórványosak, hiányosak.
Mindez viszont nem mondható el Fertődről, amely kis lakosságszáma ellenére a településföldrajzi
vizsgálatok szerint is kisvárosi funkciókat ellátó városnak bizonyult, jól kiegészítve nagyobb, a 10 ezer
főhöz közelebb lévő társait. A régióban, és kimondottan a megyében városhiányos térségek már aligalig találhatók, ilyenek talán egyes határmenti, megyehatár-menti területek, így Győr-MosonSopronban pl. Csorna járásának déli fele, ugyanakkor itt Szany városi címre aspirálása esetleg
javíthatna a helyzeten, ugyanakkor ez a jelenlegi várossá-nyilvánítási szabályok mellett nem várható,
illetve nem lehetséges. Legalábbis statisztikailag, ugyanis a városi cím adományozása nem jár városi
funkció-gyarapodással, inkább megfordítva: egy község fejlődését ismerhetik el a címmel. Szany
helyzte mindenesetre hasonló lehet a kapuvári járásban található Beledével, amely mikroregionális
szerepkörrel rendelkezik. Szany mellett még Lövőnek voltak városi, illetve korábban kistérség-központi
ambíciói, vagyis a megye déli sávjában hellyel-közzel megtalálható egy mikroközponti lánc Téttel,
Pannonhalmával kiegészülve.
Fertőd településszerkezeti helyzete logikusnak értékelhető, kiegészíti a Sopron és Kapuvár közötti
térség településrendszerét, immáron a 2008 óta városi címmel rendelkező Fertőszentmiklóssal
egyetemben. Fertőd helyzete több szempontból sajátosnak mondható: egyrészt azon kivételek közé
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tartozik a városok sorában, amelyet nem érint főútvonal, másfelől, amely a településszerkezeti
szempontból fontosabb, hogy fizikailag tulajdonképpen egy agglomerálódó településkör egyik
tagjaként rendelkezik központi szerepkörrel. Valamelyest funkciómegosztásban van ezekkel a
településekkel, tehát félretéve a városi rangot, egy hálózatos településrendszer tagjaként
értelmezhető: ezek a hellyel-közzel már összenőtt települések: Fertőd, Fertőszéplak,
Fertőszentmiklós, Petőháza és Sarród, amelyek együtt szintén meghaladják a 10 ezer főt, amely mára
a várossá-nyilvánítás kemény kritériumává vált.
A megyehatár másik oldalán szintén vannak városok (Csepreg, Bük, Répcelak, Pápa), ám ezek gazdasági
ereje (a büki turizmus kivételével) csak kisebb impulzusokat ad a megyehatár menti kevésbé dinamikus
területek fejlődésének. Az említettekhez hasonlóan Mosonmagyaróvár mellett Jánossomorja, s 2013as várossá nyilvánításával megerősített Lébény tölt be városi mikrocentrum szerepkört.
Győr-Moson-Sopron megyében tehát városhiányos területekről nemigen lehet beszélni, azonban a
megyének kifejezetten az előbb is említett déli sávja markánsan aprófalvasodó terület. A 2011-es
népszámlálás idején a megye 9 települése a 100 főt nem érte már el, további 10 település 200 fő alatt
volt (törpefalvak), míg 500 fő alatt további 41 falu volt, vagyis összesen 60 község (172-ből) volt
aprófalunak tekinthető. Ezekben a településekben a megye lakosságának csupán 3,7%-a él.
Mindazonáltal Vas és különösen Zala megyéhez képest Győr-Moson-Sopron kevéssé aprófalvas
térségnek mondható. Ugyanakkor ez a jelenség a soproni, kapuvári és csornai járásban mindenképpen
szem előtt tartandó. A folyamat fékezését a munkahelyeket kínáló központi városok és az ingázás
feltételeinek javulását eredményező közösségi közlekedés-, és infrastruktúra-fejlesztések jelenthetik
(1.1–1. ábra).

1.1–1. ábra. A települések lakónépesség kategóriái, 2014 január 1.
(Forrás: KSH)
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1.1.1 A település szerepe az országos településhálózatban. A település dinamikája
A hazai regionális kutatások több évtizedes eredményei szerint a soproni járás Magyarország egyik
legfejlettebb térségének számít, jóllehet délkeleti területei már az ún. belső perifériához sorolhatók,
amely a megye déli részén húzódik végig, a Rábaközt magába foglalva. Győr-Moson-Sopron megye a
főváros után a legfejlettebb régiónak számít a rendszerváltozás óta. Az az Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció (OFTK; elfogadva az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával)
dokumentum is megemlíti.
Az OFTK értelmében a városstratégiák célja a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózatok
kialakulása, valamint a kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése. Mindezek szem előtt tartásával az
OFTK olyan funkcionális térségeket határoz meg (1.1–2. ábra), amelyek a jövőben egy-egy, nemzeti
szinten is jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti feladatot fognak ellátni, integrálódva a
nemzeti szintű társadalmi és területi munkamegosztásba. A soproni járás területe, benne Fertőddel itt
turisztikai és mezőgazdasági funkciójú területként, egyúttal a gazdasági-technológiai centrum
északnyugati részeként jelenik meg.
Fertőd és szűkebb térsége egyrészt jó mezőgazdasági adottságú terület, helyi szinten híresnek
mondható a Fertő menti falvak zöldségtermesztése (Fertőhomok, Hegykő és Hidegség), másrészt az
idegenforgalom szempontjából a Fertő-Hanság tájhoz kapcsolódik.

1.1–2. ábra. Funkcionális térségek Magyarországon
(Forrás: OFTK, pp. 109.)

A városok és térségeik az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében is jelentős szerepet
játszanak. A térségi szemlélet érdekében az OFTK kijelölte a növekedés elsődleges színtereit és
hálózatait. Ezeket olyan városok alkotják, amelyek kiemelkedő telephelyi lehetőségeik, jelenlévő és
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potenciális befektetőik, vállalataik, térségi beágyazódottságuk révén a növekedés dinamikus
térségeiként jelennek meg a hazai településszerkezetben (1.1–3. ábra). A térkép alapján is egyértelmű,
hogy Fertőd sikere, a térség sikere részben Sopron fejlődésétől függ.
Sopront és térségét tehát számtalan településszintű fejlettségi elemzés a fejlettebb infrastruktúrájú,
jövedelmi viszonyú, környezeti állapotú stb. területek közé sorolja, jóllehet a legutóbbi elemzések
némiképp lemaradást mutatnak egyes társadalmi-gazdasági mérőszámokban pl. Győr térségéhez
képest, igaz ez annak is tulajdonítható lehet, hogy a statisztikai mérőszámok csak a magyar
országterületen lokalizált adatokból készülnek, így pl. az ausztriai munkavállalás hatásai ezekben nem
érződnek (ld. alább).

1.1–3. ábra: Városhálózati struktúra Magyarországon
(Forrás: OFTK, pp. 142)

1.1.2 A település szerepe a regionális, a megyei és a járási településhálózatban
A Sopron–Fertő térség fejlettsége történelmi eredetű, gyökerei a főbb magyarországi vásárvonalak
kialakulásában, a szabad királyi városok fejlődési kisugárzásában, és a 19. század harmadik harmadától
meginduló dualizmuskori modernizációs periódus területi sajátosságaiban kereshetők. Fertődre
koncentrálva ugyanakkor nem megkerülhető az az arisztokratikus hatalmi döntés és szándék, amely a
települést, illetve az Esterházy-kastélyt megteremtette, amely egyben a később települési fejlődés
(összeépülve Süttörrel) és várossá válás záloga is lett.
Sopron vármegye – ahogy szociográfiájában Soproni Elek nevezte, a „kultúrsarok” – a Bécs–Budapest
fejlődési tengelybe tartozva többnyire igen fejlett mezőgazdaságra épülő városaiban számottevő ipari
fejlődést is mutatott. A településhálózati sajátosságok meghatározásában a táji tagoltság is szerepet
játszott, jóllehet a térségi vízrendezések után a Fertő–Hanság mocsár és lápvidéke is átjárhatóvá vált.
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Ugyanezzel egy időben, a 19. század folyamán rögzült út és vasúthálózat, majd később az osztrák–
magyar határvonal futása bizonyult meghatározónak. Fertőd esetében fontos tényező volt, hogy
lényegében vasúti fővonalat kapott a GySEV pálya megnyitásával 1872-ben (Fertőszentmiklós
állomásán keresztül), majd vasúti szárnyvonalat 1897-ben. E Fertővidéki HÉV északi szakasza máig
működik Fertőszentmiklós és Nezsider (Neusiedl am See) között teremtve kapcsolatot. Eszterházának
emellett a 19. század közepén már répacukorgyára is volt (Fényes Elek geográfiai szótára szerint), a
hercegi uradalom bázisán tehát valamiféle iparosodás is megindult. Eszterháza községgé csak később,
1906-ban vált.
Eszterházát és a szomszédos Süttör falut immár a szocialista időszak eleji közigazgatási reform idején,
1950-ben egyesítették, ekkor kapta a település a Fertőd nevet. 1969-ig a kapuvári járáshoz tartozott,
annak megszűntével – elsőként szerveztek itt ún. városkörnyéket – s ekkor átkerült a soproni járáshoz.
1971-ben Fertőd községi közös tanács székhelye lett, ennek köszönhetően 1972-ben nagyközségi
rangra emelték az ekkor kb. 2900 lakosú települést. Ugyanekkor, az 1971-es Országos
Településhálózat-fejlesztési Koncepció kiemelt alsófokú központ szerepkört állapított meg Fertődnek
(csakúgy, mint Fertőszentmiklósnak), ez később alsófokú központtá módosult. A gyakorlatban ez azt
jelentette, hogy nem sok fejlesztési forrásra számíthatott a nagyközség. 1984-ben megszűntek a
járások, létrejöttek a tiszavirág-életű városkörnyékek; ekkor Fertőd továbbra is a soproni térséghez
tartozott. A rendszerváltással a térségi igazgatási szint jó időre megszűnt, az 1994-ben létrehozott
kistérségi rendszer jószerével a területfejlesztés, később az intézményfenntartás szintje lett. Ekkor
megalakult a soproni, majd a Sopron-fertődi kistérség, akceptálva azt, hogy a települést 1995-ben
városi rangra emelték sokasodó idegenforgalmi funkcióinak köszönhetően.

Terület

Fertőd

A helyben lakó és
helyben dolgozó
foglalkoztatottak
száma (fő)
622

A más településre
dolgozni járó
foglalkoztatottak
száma (fő)
925

1.1–1. táblázat: Foglalkoztatottsági adatok
A naponta bejáró
A helyben
foglalkoztatottak foglalkoztatottak
száma (fő)
száma (fő)
985

1607

Fertőszentmiklós

747

922

923

1670

Fertőszéplak

125

410

61

186

Hegykő

236

414

182

418

Sopron

21323

5342

6569

27892

Kapuvár

2723

1764

1845

4568

Fertőd város tehát a soproni járás tagja. A kistérségi rendszer két évtizedes fennállása után a járások
újjáélesztése a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján
történt meg. A kistérségi lehatároláshoz képest változást jelentett ekkor, hogy Répceszemere átkerült
a kapuvári járáshoz. A soproni járást ma már 38 település alkotja, ugyanis a 308/2014. (XII. 9.) Korm.
rendelet módosította némely járás területét, így Sopronét is azzal, hogy Agyagosszergény visszatért a
kapuvári térséghez (korábban a kapuvári kistérségből a Sopron–fertődihez csatlakozott 2007-ben). Így
mai területe 848 km2, népessége 100853 fő volt a 2015-ben. Fertőd foglalkoztatási szerepe méretéhez
képest jelentős, ugyanis a helyben foglalkoztatottak száma mintegy 1607 fő (2011), ez a 622 helyben
lakó és dolgozó, 925 eljáró, és 985 bejáró foglalkoztatottból adódik. A városból eljárók száma tehát
éppen hogy kevesebb, mint a bejáróké, hasonlóan Fertőszentmiklóshoz, ahol szintén egy Velux
gyáregység játszik jelentős szerepet a foglalkoztatásban (1.1–1. táblázat).
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1.1.3 A település vonzáskörzete
Közlekedés
Ehelyütt a közlekedésnek csupán vonzáskörzet szervező szerepét elemezzük röviden. Mint már
említettük, Fertődön nem halad át fő közlekedési út, ugyanakkor a határátkelő miatt jelentős a
forgalom a településen. A város közlekedési ütőere a 8518. sz. Sopron–Fertőendréd útszakasz,
amelyből leágaznak utak Fertőszentmiklós és a határátkelő felé. Mindazonáltal a 85. sz. főút közelsége
révén jó a település megközelíthetősége.
A közösségi közlekedésben, a vonzáskörzeti kapcsolatok fenntartásában némiképp a vasút is szerepet
játszik; ahogy említettük Fertőd a fertőszentmiklósi állomáson keresztül érhető el a Győr–Sopron
fővonalon, ahol néhány éve már az InterCity vonatok is megállnak. A helyközi buszjáratokat tekintve
megállapítható, hogy Fertőd a Sopronból kiinduló járatok révén sok várossal kapcsolatban van: Pápa,
Veszprém, Győr, Sopron, Kapuvár, Csorna, de közvetlen járatokkal Csapod, Cirák, Zsira, Ebergőc is
elérhető, legerősebb a kapcsolata nyilván a járásszékhellyel (1.1–4. ábra).

1.1–4. ábra. Közvetlen autóbusz járatok száma naponta a kistérség központba, 2009
(Forrás: Teir)

Igazgatás – szolgáltatások
Fertőd alapvetően kisvárosi funkciókat lát el, s ezek határozzák meg pl. vonzáskörzetének nagyságát
is. Tudományos szempontból a város sokáig a városi lét határán mozgott. A Beluszky Pál által végzett
településhierarchia kutatások az ezredfordulón még azon csoportba sorolták Fertődöt, amely városok
nem látnak el érdemi városi funkciókat, ugyanakkor néhány év után a település már kikerült ebből a
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körből. Az 1.1–2. táblázatot szemügyre véve látható, hogy Fertőd jellemzően kisvárosi funkciókat tölt
be, ebből kivételt idegenforgalmi funkciói jelentenek.
1.1–2. táblázat. Fertőd városi funkciói

Hivatalok, ügyintézés
Polgármesteri Hivatal
Építésügyi körzetközpont
Rendőrkapitányság
Járási hivatal
Gyámhivatal
Okmányiroda
Oktatás
Bölcsőde
Óvoda
Általános iskola
Szakiskola
Felnőttképzés
Zeneiskola
Egészségügy
Gyógyszertár
Háziorvos, fogorvos

Szociális funkciók
Családsegítő szolgálat
Gyermekjóléti szolgáltatás, védőnői szolgálat
Házi segítségnyújtás
Idősek klubja
Idős betegek nappali ellátása
Központi gyermekkonyha
Kultúra, sport, szabadidő
Könyvtár
Múzeum (muzeális kiállítóhely)
Művelődési ház
Tornaterem, sportpálya

Pénzügy, gazdaság
Bankfiók
Posta
Benzinkút
Szálloda, egyéb szálláshely

Adatok forrása: TEIR, KSH, Fertőd Polgármesteri Hivatala

A kereskedelmi üzlethálózatot tekintve hasonlóak mondhatók el, a határváros-jellegnek, a turizmus
jelenlétének köszönhetően talán még több bolt, vendéglátóhely is működik, mint az elvárható lenne
ekkora településnagyság esetében; a hagyományos kisvárosi kínálatot mezőgazdasági bolt, cukrászda,
kézműves vásár színesíti.
Foglalkoztatás
Jeleztük, hogy Fertőd munkahely-vonzásereje méretéhez képest jelentősnek mondható, s éppen több
ember ingázik be, mint ki a városból. A város ingázó lakosainak többsége Sopronba, 27%-a külföldre
(vélhetően Ausztriába) ingázik, míg a beingázó lakosok többsége a megyéből, illetve Vasból jár be
dolgozni.
A város komplex vonzáskörzete
A város vonzáskörzetét összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a legtöbb hivatali funkció esetében Fertőd
a járásközpontra, Sopronra van utalva, ugyanakkor némileg kisvárosi funkciókkal is ellátott. Hivatali és
foglalkoztatási funkcióival jó kiegészítője a soproni járásnak, a járásközpontnak, részben
decentralizálva annak területét, így elemzéseinkben érdemes az egész járást is megjeleníteni.
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1.2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
1.2.1 EU 2020 stratégia
Az „Európa 2020” az Európai Unió 2010-ben útnak indított, 10 évre szóló növekedési és foglalkoztatási
stratégiája. Célja, hogy az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív legyen. E három, egymást
kölcsönösen erősítő prioritás hivatott elősegíteni, hogy az Unióban és a tagállamokban magas legyen
a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erősödjön a társadalmi kohézió. Az EU öt nagyszabású célt
tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az
éghajlat/energiapolitika területén, melyeket 2020-ig kíván megvalósítani. Mindegyik tagállam saját
nemzeti célokat fogadott el az említett területeken.
Magyarország számára a legfontosabb fejlesztéspolitikai célkitűzés az ország gazdasági
teljesítményének (GDP), valamint a foglalkoztatás szintjének, minőségének növelése, amelyek révén
az életminőség és az életkörülmények érdemi javulása érhető el. Mindehhez kapcsolódva a Nemzeti
Reform Program vállalásai a következők:
-

-

-

a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60%-ról legalább 75%-ra növelését;
a kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8%-ra növelését;
az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedését a 2005. évi szinthez
képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányának 14,6
százalékra történő növelését; a 10 százalékos energia megtakarítás elérését;
a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 százalékra növelését
a 30-34 éves népességen belül; az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó középfokú
végzettséggel rendelkezők arányának 10 százalékra csökkentését a 18-24 éves népességen belül;
a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 450 000 fővel való
csökkentését, amely 5 százalékpontos csökkentést jelent.

1.2.2 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
Az Országos Területfejlesztési Koncepció négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt
fogalmaz meg. A négy cél üzenetet ad a társadalom és gazdaság egészének, valamint a társadalom és
a gazdaság környezethez való viszonyulására is:
1.
2.
3.
4.

Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés
Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom
Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme
Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet

Ennek elérése érdekében a koncepció további szakpolitikai és területi specifikus célokat fogalmaz meg,
melyek közül Fertődöt az alábbi célok érinthetik:
Szakpolitikai célok:
-

Versenyképes, innovatív gazdaság, ezen belül különösen a geotermális és megújuló energetikai
potenciál kihasználása, az energiahatékonyság növelése és a zöld gazdaság előmozdítása
Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, az alábbi
beavatkozási területtel: a belföldi turizmus erősítése a kiemelt turisztikai vonzerők fejlesztésével,
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-

-

a nemzeti kulturális és épített örökség megőrzésével, fenntartható hasznosításával és az üzleti
turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázásával
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és – ellátás szakpolitika fő célja a vidéki térségek
népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek érdekében tájaink
értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes agrártermelés, az élelmezési és
élelmiszerbiztonság megteremtése, a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki
foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének
javítása. Fertődöt érintően különösen fontos feladat e cél eléréséhez a természet-, táj- és
környezetvédelem szerepének erősítése, a biológiai sokféleség megőrzése, a vidéki örökség, vidéki
térségeink táji, társadalmi, gazdálkodási és építészeti értékeinek megőrzése és értékalapú
fejlesztése, a hagyományápolás és a helyi identitás erősítése.
Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme kapcsán a
természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás, így a fenntartható energia- és
hulladékgazdálkodás, a zöldgazdaság-fejlesztés, a stratégiai természeti erőforrások (a víz, a talaj,
az ásványkincsek) fenntartható használata, a biodiverzitás megőrzése, a természeti értékek
védelme, a környezetminőség javítása, és a környezetbiztonság erősítése. További cél a
fenntartható életmód, fogyasztás és termelés elterjesztése, a környezettudatosság erősítése
fogalmazódik meg célként a koncepcióban.

Területi specifikus célok:
-

-

Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése: ennek célja – a Nemzeti
Vidékstratégiával összhangban – a vidéki térségek táji és közösségi értékeire, természeti
erőforrásaira, táji, kulturális, valamint épített örökségeire és értékeire alapozott fejlesztése.
Az ország makroregionális szerepének erősítése cél átfogóan kevésbé, de a „határ menti térségek
fejlesztése az elérhetőségen, a gazdasági és kulturális kapcsolatokon keresztül” beavatkozási
terület közvetve érintheti Fertődöt és térségét.

A fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája illetve a
2014–2020-as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési források
képezik (1.2–1. ábra). Ezért az OFTK a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva
középtávon (2014–2020) kijelölte azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú
céljainak a kibontakozását szolgálhatják. Az Országos Területfejlesztési Koncepció öt középtávú távú,
2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg (1.2–2. ábra). A középtávú nemzeti prioritásokhoz
kapcsolódó tématerületek közül Fertődöt az alábbiak érinthetik elsősorban:
Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság
Elsődleges fejlesztési prioritás az elérhetőség javítása a hazai térségek, települések, vállalkozások,
intézmények és állampolgárok számára. Kiemelten kell kezelni:
-

a közlekedési, infokommunikációs és szolgáltatási kapcsolatok javítását,
a közösségi közlekedés valamennyi területének a megújítását, ami hozzájárul az elérhetőség
és a kitűzött környezeti célok teljesítéséhez,
az ország földrajzi helyzetéből adódó elérhetőségi és közlekedési kapcsolatok javítását, ezáltal
válhat az ország az EU-ból kifelé és az oda irányuló gazdasági folyamatok „kapujává”.
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Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat
Az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése kiemelt jelentőségű, amelynek további megerősítése mind
a helyi gazdaság, mind az exportcélú termelés és feldolgozás tekintetében fontos.

1.2-1. ábra. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció területi jellegű specifikus céljainak
kapcsolódása az uniós és a hazai célkitűzésekhez

Energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezetvédelem
Meghatározó fejlesztéspolitikai területet képez gazdaságfejlesztési és környezeti szempontból, ezért
kiemelten kell kezelni:
-

az energiahatékonyság javítását,
a megújuló energiaforrások súlyának növelését,
a természeti erőforrások mennyiségét és minőségét megőrző fenntartható erőforráshasználatot,
a környezet- és tájgazdálkodás, kiemelten a vízgazdálkodás szerepét,
a klímaváltozással kapcsolatos és az ebben érintett térségek felkészülését,
a környezet minőségét megőrző és javító környezetvédelmi beavatkozásokat
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1.2–2. ábra: Nemzeti prioritások és fejlesztési tématerületek 2014-2020

Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek
Vidéki térségeink, településeink sajátos vidéki értékeket megőrző, azokra építő fejlesztése,
felzárkóztatása, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket.
Vidéki településeink népességmegtartó képességének erősítése. Kiemelten fontos a vidéki térségek
gazdaságának megerősítése. Az agrár- és élelmiszergazdaságon túl a vidéki térségek jövője
szempontjából kulcsfontosságú a vidéki foglalkoztatást biztosító további gazdasági ágazatok
fejlesztése, a gazdasági diverzifikáció, a helyi gazdaság megerősítése.
A koncepció megyéket tárgyaló fejezetében találhatók Fertődre vonatkoztatható megállapításai:
Értékes és változatos a természeti öröksége, de a Szigetköz ökológiai problémája megoldatlan. Kiváló
a termőtalaj, jelentős a termál-, a gyógy- és az ivóvízkincs. Társadalmát a bevándorlási többlet jellemzi,
ám az öregedési index magas. Viszonylag kedvező a foglalkoztatottsági szint, igaz vannak hiányszakmák
és magasabb munkanélküliségű térségek is. Az átlagosnál nagyobb a gazdaság fejlettsége és az egy főre
jutó GDP. Magas a külföldi közvetlen tőkebefektetések aránya és exportrészesedése. Turisztikai és
kulturális adottságai változatosak: folyók, tavak, fürdők, világörökségi helyszínek, műemlékek,
múzeumok-kiállítások, gazdag rendezvény-kínálat.
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A koncepcióban megfogalmazott megyei fejlesztési irányok:
-

-

-

-

A humán erőforrások diverzifikált fejlesztése: az innovatív, jól képzett emberi erőforrások
gyarapítása; erős identitástudattal és közösségekkel; a jól működő egészségügyi és szociális
ellátórendszer fejlesztése.
A gazdaság szerkezetének és feltételeinek javítása: helyi gazdaságfejlesztés, helyi innovációk
támogatása; kkv-k fejlesztése; turizmusfejlesztés, a mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása,
az élelmiszerfeldolgozó-ipar újraélesztése, a táji, környezeti szempontok figyelembevételével.
A megyén áthaladó TEN-T közlekedési korridorok (közutak, vasutak, Duna), valamint ezek
csomópontjai (logisztikai központok, kikötők) és a kapcsolódó hálózat fejlesztése.
A környezet minőségének javítása: környezet- és hulladékgazdálkodási program,
természetvédelmi program; alternatív energiaforrások hasznosítási programja.
A települések és térségek adottságainak hasznosítása, infrastruktúrájuk fejlesztése.
A multi- és interregionális kapcsolatok erősítése: szorosabb együttműködés a nagyvárosi terekben
(Bécs–Pozsony-Győr); a megye- és országhatáron átnyúló együttműködések fokozása; az európai
területi együttműködési csoportosulások (ETT-k) kiterjesztése.
A kisvárosok térség- és gazdaságszervező erejének növelése, vidékfejlesztési szerepkörének
fejlesztése.
A megye periférikus térségeinek felzárkóztatása.

1.2.3 Kapcsolódás Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciójához
A soproni járás legkisebb városa Fertőd, mely méretéből, elhelyezkedéséből adódóan – csak magához
képest – nem jelentős foglalkoztató, és nem önálló járási központ. A vállalkozások között ipari és
szolgáltatási tevékenységet ellátó szervezeteket is találunk. A Soproni járás szempontjából kiemelt
területet jelent a megyében a kistérség földrajzi elhelyezkedéséből adódó turisztikai és gazdasági
előny, valamint fontos területet jelent a turizmus. A kistérség célja a K+F tevékenység, a mérnöki
tevékenység fejlesztése, az egyetemmel szoros kapcsolatot ápoló („spin-off”) vállalkozások, a
befektető vállalatok erősítése és a határon átnyúló együttműködések kialakítása.
A mezőgazdasági és a turisztikai oktatás-képzés hangsúlyos szerepet tölt be a kistérségben, s ezt a
pozíciót tovább szeretnék. A tradicionális mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó kézművesség, népi
mesterségek fejlesztése és oktatása révén a falusi turizmus is fejleszthető. A 2030-ra vonatkozó
jövőkép tekintetében kiemelt prioritású a népesség, demográfiai folyamatok, a foglalkoztatási
viszonyokra és munkaerőpiacra történő fókuszálás, valamint a műszaki infrastruktúra fejlesztése.
A kisebb városokban a szolgáltató szektor, az igazgatás, és más városi funkciók is viszonylag gyengék.
Ilyen városok Pannonhalma, Fertőd, és Tét, azonban a két előbbi idegenforgalmi szerepköre révén
előnyösebb helyzetben van.

1.2.4 Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Programja
A Területfejlesztési Programban Fertőd a soproni járás részeként, megújítandó turisztikai térségként
definiált, ahol a fejlesztési irány a térségi definícióval azonosan a turizmus revitalizálása, ezzel a
mottóval: „Turizmus megújítása az értékes tájban és településrendszerben”. Ennek lépései:
1. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése
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-

Az országhatár elérhetőségnek javítása, Sopron tehermentesítése
A két nagyváros közlekedési kapcsolatainak javítása
Hálózatfejlesztés a kerékpáros utaknál
Tömegközeledés korszerűsítése

2. Innováció, tudásipar
-

Vállalkozás aktivitás innováció alapú fejlesztése
Kutatás-fejlesztés-innováció intézményi kereteinek bővítése

3. Turisztikai aktivitás élénkítése
-

Szálláshely kínálat bővítése, minőségi fejlesztése
Fertőd komplex fejlesztése, új turisztikai kínálatok kialakítása és összekapcsolása
Speciális, térségi arculatú kínálati elemek fejlesztése

4. Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása
-

Kisvárosi, mikrotérségi központok funkció bővítése
Határátkelők korszerűsítése
A települések összehangolt mikrotérségi fejlesztései
Térségi fejlesztési szervezet létrehozása

A területfejlesztési program is kiemeli, hogy Sopron és térségének gazdasága sok szálon kapcsolódik a
szomszédos Ausztriához, illetve annak fővárosához. A város műemléki értékei, szellemi erőforrásai,
vidékének (Fertő-tó) turisztikai kínálata folyamatos megújulást mutat, amelyben a kisvárosoknak
(Fertőd, Fertőszentmiklós) növekvő szerepe van.
A Területfejlesztési Program szerint a legfontosabb fejlesztési prioritás: a Fertő-Hanság Nemzeti
Parkra, a világörökségi területére, a vidék kulturális örökségére – ehhez a térséghez kötődik Liszt
Ferenc és Joseph Haydn világhírű zeneművészeti munkássága, a Széchenyi és Esterházy család
kulturális, építészeti, szellemi öröksége –, mint „húzó” tényezőkre alapozva el kell érni, hogy a SopronFertődi térség akár Európa egyik legismertebb és leglátogatottabb idegenforgalmi területe legyen.
Ezzel összefüggésben a Területfejlesztési Programban megfogalmazott járási operatív program
Fertődöt érintő prioritásai az alábbiak:
1. Elérhető Alpokalja-Fertőtáj: „Kerékpáros Mintatérség”
-

Fertőd: Meglévő kerékpárút folytatása (Fertőendréd irányában a Hanság felé), a kerékpárút
folyamatosságának biztosítása
Kerékpárút építése a Fertőd – Fertőendréd közötti szakaszon

2. Elérhető Alpokalja-Fertőtáj: „Régió Busz” Program”
-

A településközi közösségi közlekedés biztosítása

3. Elérhető Alpokalja-Fertőtáj: Térségi érrendszer - Úthálózat fejlesztés, a biztonságos közlekedés
megteremtéséért
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-

4-5 számjegyű utak fejlesztése, önkormányzati belterületi és külterületi utak fejlesztése (meglévők
felújítása, újak kialakítása)
Belterületi járdák fejlesztése
A településközi kapcsolatok megteremtése

4. Autonóm Alpokalja-Fertőtáj
-

Minden településen: a települési infrastrukturális létesítményekben az energiahatékonyság
növelése és a megújuló energiák hasznosítása, ill. a térségi és helyi léptékű energetikai potenciál
kiaknázására épülő komplex fejlesztések támogatása

5. Közösségek Hálózata a térségi életminőség javításáért és megtartásáért
-

Fecskeház Program infrastrukturális feltételeinek megteremtése és hálózatának kialakítása –
térségi foglalkoztatás és munkahelyteremtés
Fogyatékkal élők infrastrukturális és tartalmi fejlesztései
Pihenőpark és helyi piac kialakítása a Süttöri városrészen
Fertőd belvíz problémáinak megoldása
A Polgármesteri Hivatal épületének „felszabadítása”, az épület múzeumi célokra való hasznosítása
A helyi közterek rekonstrukciója

6. A „VIDÉK MINŐSÉGE – Alpokalja-Fertőtáj” védjegy programhoz kapcsolódó fejlesztések
-

Területi védjegy és kapcsolódó hálózat térségen belüli, térségek közötti és nemzetközi
együttműködése
Helyi piacok, értékesítési pontok hálózata
Helyi termelők, kézművesek kisléptékű infrastrukturális és eszközfejlesztései

7. „Alpokalja-Fertőtáj” Turizmusfejlesztési Program
-

Szálláshely kapacitások minőségi fejlesztése
Öko-aktív turisztikai szolgáltatások, attrakciók bővítése, meglévők fejlesztése
Turisztikai hálózati együttműködések és kezdeményezéseik támogatása ernyőprojektek keretein
belül

8. Turizmusfejlesztés
-

Fertőd, Fertőrákos, Fertőszéplak kastélyai

1.2.5 A kistérségi fejlesztési koncepció, program, kapcsolódó dokumentumok
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás fejlesztési stratégiája
A dokumentum 5 prioritást fogalmaz meg, melyek nagyrészt összhangban vannak a megyei
területfejlesztési program térségre megfogalmazott fejlesztési irányaival:
1. prioritás: A kistelepülések anyagi erőforrásainak bővítése
A kistelepülések rossz finanszírozásán csak úgy tudunk segíteni, ha az önkormányzatok bevételét
valamilyen módon növelő projektek beindítását segítjük, ill. az összefogásokban rejlő költségtakarékos
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módon üzemel néhány szolgáltatás. Fontos, hogy a kistérség 39 településének összefogása úgy jöjjön
létre, hogy a térség minden települése jól járjon a megegyezés során, és a későbbiekben se sérüljön a
kistelepülések érdeke.
A modern ipar megteremtésében a fejlesztési forrásokat a magyar mérnöki tudásra és tehetségre
épülő, magas hozzáadott értéket termelő iparágakra kell összpontosítani. Ilyen lehet a faipar, az
autóipari beszállítás, biotechnológia, bioenergia ipar, az infokommunikáció fejlesztése.
Alapozni kell a Nyugat-Magyarországi Egyetem (ma: Soproni Egyetem) tudományos, szellemi bázisára.
A vidék fejlődése a jövőben is elválaszthatatlanul összekapcsolódik a mezőgazdasággal, aminek
jelentős szerepe van a vidék fenntartható fejlődésében, a vidéki táj megőrzésében, az itt élők munkaés jövedelemszerzésében.
A gondozatlan, elhanyagolt parlagterületek tartós fennmaradása a mezőgazdasági termelés és a
környezet szempontjából egyaránt káros.
A megújuló energia előállításának feldolgozó kapacitása az országban és a térségben is minimális.
Mindez párosul az energiahatékonyság alacsony szintjével. Kitörési pontot jelenthet a bioüzemanyagok részarányának emelése az összes felhasznált üzemanyagon belül, ami jelenleg nagyon
alacsony szinten kihasznált, további lehetőség a megtermelődő biomassza energetikai hasznosítása is.
2. prioritás: Infrastruktúra fejlesztés a kistérség településein.
A közlekedési és az infokommunikációs infrastruktúra folyamatos fejlesztésére van szükség ahhoz,
hogy a kistérség ne töredezzen szét különböző történeti időkben, életformában létező
településcsoportok szigeteire.
A kistérség településeinek egy részén a szennyvízelvezetés és tisztítás nem megoldott. Más
településeken a további fejlesztésekhez a szennyvíztisztító kapacitását kell növelni. A belterületi utak
állapota sok településen rossz, a vízelvezetés nem megoldott. Sok helyen túlzott a teherforgalom,
hiányzik egy markáns, észak-déli irányú közlekedési folyosó nevezetesen az M9 gyorsforgalmi út
kistérséget érintő szakasza, a mezőgazdasági utak rossz állapotúak. A lakótelkek kialakításához és a
vállalkozási övezetek kiépítéséhez is infrastruktúrafejlesztés szükséges.
3. prioritás: Az idegenforgalom fejlesztése.
A kistérség turisztikai szempontból kiváló földrajzi, természeti adottságokkal és építészeti értékekkel
rendelkezik. A turisztika szempontjából a déli rész jelentős lemaradásban van, de adottságai főleg a
falusi turizmus a kerékpáros- és lovas turizmus szempontjából kiválóak, mint ahogy a térség többi
részének is. A statisztikai térség szempontjából a turizmus fejlesztése egy fontos kitörési pontként
jelentkezik. Lényeges az együttműködés és összehangolás minden téren és fontos rész az
infrastruktúra fejlesztés és felújítás. Lényeges a falvak vonzerejének növelése pl. a népi mesterségek
elterjedésének segítésével, helyi múzeumok tájházak létrehozásával és fejlesztésével.
Fontos a gyógy- és termálvízkincsünk turisztikai célú hasznosítása virágzó és élmények sokféleségét
nyújtó vendégbarát vendéglátásra alapozva.
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A szomszédos osztrák településekkel, tájegységekkel intenzívebbé kell tenni a kapcsolatot, a határon
átívelő együttműködést erősíteni kell.
4. prioritás: Humán erőforrás és a szolgáltatások fejlesztése.
Az oktatási intézmények fejlesztése, a munkaerő piachoz való illeszkedése fontos szempont. Hiányzik
– elsősorban a falvakban – az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.
A mezőgazdasági kistermelők szakmai és pályázati segítségnyújtása fontos szempont a mezőgazdaság
versenyképességének javítása miatt.
A humán erőforrás fejlesztésénél ki kell emelni a közcélt szolgáló intézményi és civil szektorban, a
nonprofit összefogást segítő aktív munkaszervezetek hiányát.
5. prioritás: A természeti értékeket óvó természetvédelmi és környezetvédelmi fejlesztések.
Az elmúlt évek környezetvédelmi fejlesztései eredményeképpen egyre több ember számára vált
mindennapi valósággá a tiszta ivóvíz, a csatorna, a hulladékmentes, összességében tisztább és
élhetőbb környezet. Ez siker, de a meglévő hiányosságokat pótolni kell.
A kistérségben jelentős részt foglalnak el a természetvédelmi területek és a Natura 2000-es kijelöléssel
további területek is védelem alá kerülnek. Ki kell használni a Világörökség részét képező
településekben, területekben rejlő lehetőségeket. A kistérség szempontjából fontos, és nagy vonzerőt
jelentenek ezek a természeti értékek. Lényeges tehát, hogy a szennyezések megszűntetésével és
kivédésével óvjuk természeti értékeinket.
A prioritásokhoz kapcsolódóan a fejlesztési stratégia az alábbi célok elérését tűzi ki:
-

-

-

szükséges a vidék gazdasági potenciáljának és népességmegtartó- és versenyképességének
növelése, agrár- és élelmiszeripari minőségi termelés bevezetése, tercier szektor bővítése, a vidéki
környezet- és életminőség javítása, az infrastrukturális állapot fejlesztése
az Egyetemen meglévő tudásbázisra alapozni kell a kistérség innovációs potenciáljának növelése
érdekében
szükséges a meglévő természet, illetve a környezet állapotának védelme, a meglévő értékek,
kulturális örökségek megóvása, hagyományok erősítése, idegenforgalmi adottságok
kihasználtságának javítása
szükséges a humán erőforrások fejlesztése, a helyi közösségi kezdeményezések és szociális,
családsegítő, illetve egészségvédelmi programok támogatása, képzések, átképzések beindítása
szükséges a nemzetgazdasághoz tartozó szektorok (primer, szekunder és tercier)
tevékenységeinek diverzifikálása, a jövedelemszerzés és a foglalkoztatási helyzet bővítése.

A kistérség általános területfejlesztési céljaiból következik, hogy ezen irányok meghatározása és
követése esetén a Sopron - Fertőd Kistérség lakosságmegtartó képességének javítása mellett,
megteremtheti a lakosság életszínvonalának, életminőségének növekedését.
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1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
1.3.1 Országos tervhierarchia és összefüggései
A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) áll,
amelyet az országgyűlés a 2003. évi XXXVI. törvénnyel hagyott jóvá 2008-ban, majd 2011-ben és 2013ban módosított. Az OTrT határozza meg az ország egyes térségeinek térbeli rendjét, tekintettel a
fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek
megőrzésére, ill. erőforrások védelmére. Az OTrT az ország szerkezeti tervét, valamint az országos
térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.

1.3.2 Fertőd az Országos Területrendezési Tervben
Az OTrT területfelhasználási rendszere hat fő térséget határoz meg az ország területére: területi
korláttal (min. 1000 Ha.): erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vegyes területfelhasználású, települési
valamint területi korlát nélkül vízgazdálkodási és építmények által igénybe vett térség.

1.3–1. ábra. Fertőd az Országos Területrendezési Tervben

(Forrás. OTrT)

Települési térség kategóriába a települési területek közül a település belterülete, valamint az ahhoz
csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak.
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Erdőgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben
megállapított területfelhasználási kategória, amelyben olyan meglévő erdőterületek, valamint
erdőtelepítésre alkalmas területek találhatók, amelyek erdőgazdálkodásra való alkalmassága
termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is szükséges
vagy indokolt.
Mezőgazdasági térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek
találhatók.
Vegyes területfelhasználású térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a mozaikos szerkezetű erdőgazdálkodási,
mezőgazdasági és települési térségek tartoznak.
Vízgazdálkodási térség az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
területfelhasználási kategória, amelyben egyes folyóvizek, egyes állóvizek, egyes vízfolyások és egyes
csatornák medre és parti sávja tartozik.
Fertőd közigazgatási területén az öt térségi kategória közül csak a Vízgazdálkodási térség kategória
nem található meg (1.3–1. ábra).

1.1.1. Fertőd a megyei területrendezési tervben

1.3–2. ábra. Fertőd a megyei területrendezési tervben
(Forrás: GYMS TrT)

A megyei területrendezési terv 2010-ben készült, jelenleg készülőben van az új terv (tájékoztatási
szakasz, 1.3–2. ábra). A megyei rendezési terv rendszere az OTrT-hoz hasonló (1.3–1. táblázat), a
kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák a következő térségek:
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Területi korláttal (min. 10Ha) erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, vegyes
területfelhasználású térség, legalább 10 ha területű korláttal: települési térség, területi korlát nélkül
ábrázolt térségek: vízgazdálkodási térség, építmények által igénybe vett térség.
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási
egységek kijelölése során az erdőgazdasági térséget legalább 75%-ban erdőterület, a mezőgazdasági
térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolni (a
mezőgazdasági térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem
jelölhető ki).
Vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági vagy erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület
kijelölhető. A vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási
egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A hagyományos
vidéki települési térség nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység
kivételével bármely, a városias települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe
sorolható. Az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerint települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni. A települési térség bármely települési területfelhasználási
egységbe sorolható.
1.3–1. táblázat. Az országos és megyei területrendezési terv kapcsolata
Győr-Moson-Sopron megyei
területrendezési terv

Övezetre vonatkozó előírások

Országos Területrendezési
Terv

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe
az agroökológiai adottságaik alapján kimagasló
agrárpotenciállal rendelkező, ugyanakkor környezeti
szempontból
a
legkevésbé
érzékeny,
ezért
mezőgazdasági
árutermelésre
legalkalmasabb
szántóterületek
tartoznak.
Győr-Moson-Sopron
megyében az övezet az összes szántóterület mintegy
17%-át teszi ki. A kiváló termőhelyi adottságú
szántóterületek megóvása érdekében a törvény a
beépítésre szánt területek kijelölését a 76/2009. (IV. 8.)
Korm. rendeletben meghatározott területrendezési
hatósági eljárás lefolytatásához köti.

A kiváló termőhelyi adottságú erdők a stratégiai
jelentőségű megújuló természeti erőforrások közé
tartoznak, ezért védelmük érdekében a beépítésre szánt
területek kijelölését a szabályozás a 76/2009. (IV. 8.)
Korm. rendeletben meghatározott területrendezési
hatósági eljárás lefolytatásához köti. Az erdőterületek
védelmét szolgálja továbbá az az előírás is, hogy a
bányászati tevékenység engedélyezése során a kivett
helyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az
övezet területe a megyében valamivel meghaladja az
összes meglévő erdőterület 50%-át.
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Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
lehatárolását alátámasztja többek között, hogy az
Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005.
(XII. 25.) OGY határozat szerint a táj integráns
értékhordozó,
komplex,
kulturális,
társadalmi,
természeti kategóriát alkot, az Európai Táj
Egyezményhez való csatlakozásunk pedig megköveteli
a
tájak, tájképi értékek fokozott védelmét, a tájkarakter
kutatását és feltárását.
Az országos övezeti lehatárolás településhatáros,
amelyben az országos tájképvédelmi terület övezete
tartalmaz olyan településeket, amelyek vagy természeti,
vagy kulturális örökségi, vagy mindkét szempont
együttes jelenléte alapján kerültek be az övezetbe. A
megyei terv az országosan lehatárolt településeken belül
konkrét folthatáros övezeti tartalmat állapít meg.
Az országos övezetbe tartozó területek védelme
érdekében a törvény egyes területfelhasználási
kategóriák kijelölésével, valamint a bányászati
tevékenység és a közműrendszerek elhelyezésével
kapcsolatban állapít meg korlátozásokat. Meghatározza
ezen túl a településrendezés eszközeiben alkalmazandó
szabályokat, melyek az övezet települési szintű
lehatárolását és védelmét biztosítják.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete területét a kiemelt
térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján
a településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított
lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség
és a megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a
tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata
keretében meg kell határozni a tájjelleg
megőrzendő elemeit, elem együtteseit, valamint a tájképi
egység és a természeti adottságokhoz
igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított
lehatárolása által érintett területre a tájképi egység
és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében
a helyi építési szabályzatban meg kell
határozni a területhasználatra és az építmények tájba
illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba
illeszkedésének bemutatására látványterv
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó
követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
elhelyezni.
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Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetbe
azok a települések tartoznak, melyek területén az állam
kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de
bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi
nyersanyagvagyon (szénhidrogén, ércek, lignit és
barnakőszén,
ásványbányászati
és
építőipari
nyersanyagok) területek találhatóak.
Győr-Moson-Sopron megyében az ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete 32 települést érint. A
földtani adottságokból adódóan a nemfémes ásványi
nyersanyag-előfordulások jellemzőek, ezek közül is az
építőipari és építőanyag-ipari nyersanyagok.
Jelentős ezen kívül az alacsony fűtőértékű tőzeg
kitermelhető mennyisége (Hanság), és fontos ásványi
nyersanyag a hordalékon lerakódott kavics, homok
(elsősorban a Mosoni-sík és a Szigetköz) és az agyag (a
megye területén szinte mindenhol).
Az övezetre vonatkozó szabály kimondja, hogy az
övezetet a településrendezési tervekben kell tényleges
kiterjedésüknek megfelelően lehatárolni és az övezetre
vonatkozó szabályt megállapítani.
A
magterületek
természetességüket,
ökológiai
funkciójukat
tekintve
az
ökológiai
hálózat
természetvédelmi szempontból legfontosabb elemei.
A magterület övezetének előírása a beépítésre szánt
területek kijelölését úgy szabályozza, hogy általános
tiltás mellett lehetőséget ad a kijelölésre, ha a magterület
vagy a magterület és az ökológiai folyosó övezete
körülzárja a települési területet, és a kijelölést más
jogszabály nem tiltja. Ilyenkor van mód a 76/2009. (IV.
8.) Korm. rendeletben meghatározott terület-rendezési
hatósági eljárás lefolytatására, amelynek során kiadott
engedély lehetőséget biztosít magterületen beépítésre
szánt terület kijelölésére. A törvény a beépítésre szánt
terület kijelölésének szabályozása mellett a közlekedési
infrastruktúra-hálózatok, a közművezetékek és a
járulékos közműépítmények elhelyezésére, valamint a
külszíni művelésű bányatelek létesítésére, illetve
bővítésére állapít meg szabályokat, a magterület
élőhelyeinek védelme érdekében.
Az ökológiai folyosó övezetébe olyan területek
tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek,
és alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb
élőhelyek (magterületek, puffer-területek) közötti
biológiai kapcsolatok biztosítására.
Az ökológiai folyosó övezeti előírása a beépítésre szánt
területek kijelölését a magterület övezetével azonos
módon szabályozza. Az övezeti előírás kibővül a
közlekedési infrastruktúra hálózatok, a közművezetékek és járulékos közműépítmények elhelyezésére,
valamint a külszíni művelésű bányatelek létesítésére,
illetve bővítésére vonatkozó korlátozó szabályokkal.
A pufferterületek Győr-Moson-Sopron megyében a
magterületekhez és az ökológiai folyosókhoz szorosan
kapcsolódva helyezkednek el. Kiterjedt pufferterület
övezettel rendelkeznek a Fertő-Hanság Nemzeti Park
tájegységeinek magterületei (Fertő-táj, Hanság), és a
rábaközi magterületek. A folytonos (Lajta, Rába, Rábca,
Marcal), és elszórt ökológiai folyosó területek a
Rábaközben, a Pannonhalmi-dombságon rendelkeznek
pufferterület övezettel. A törvény a beépítésre szánt
területekkel kapcsolatban állapít meg korlátozó szabályt.
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Az erdőtelepítésre alkalmas területek lehatárolásának
célja, hogy a Nemzeti Erdőtelepítési Program
megvalósítására alkalmas területek védelmét a
területrendezés során is meg lehessen valósítani. Az
övezeti lehatárolást alapvetően az adott terület
szántóföldi alkalmassága, erdőtelepítési alkalmassága és
környezeti érzékenysége határozza meg.
Győr-Moson-Sopron megye erdőtelepítésre alkalmas
területei elsősorban a hegy- és dombvidéki tájakat
valamint a gyengébb talajadottságú síkvidéki
mezőgazdasági területeket érintik. A törvény az
övezetbe tartozó területek védelme érdekében a
beépítésre szánt területek kijelölését a 76/2009. (IV. 8.)
Korm. rendeletben meghatározott területrendezési
hatósági eljárás lefolytatásához köti.

A térségi – 5 hektárt meghaladó – komplex
tájrehabilitációt igénylő területek Győr-Moson-Sopron
megyében elsősorban a nem fémes anyagnyerő-helyek,
valamint a felhagyott, bezárt települési kommunális és
inert hulladéklerakó-helyek. Az ennél kisebb méretű
tájsebeket és azok rehabilitációs feladatait a
településrendezési tervekben kell előirányozni.

A történeti települési terület övezetébe a történeti
településközpontok, a történeti kertek, a jelentős
régészeti lelőhelyek, az országos és helyi védelem alatt
álló területek, valamint ezek környezete, védőövezetei
tartoznak.
A történeti települési terület övezetébe Győr-MosonSopron megyében 16 település tartozik.
Ezek a települések számottevő és változatos kulturális
örökséggel rendelkeznek, a kulturális örökségi
helyszínek épített örökségi értékük mellett sok esetben
kimagasló történeti és természeti jelentőséggel is bírnak,
amelyek komplex kibontása, a nagyközönség számára
hozzáférhetővé tétele jelentős turisztikai vonzerőt is
eredményez. Az övezethez tartozó szabályozás a
történeti településkép megőrzését segíti elő.
Rendszeresen belvízjárta terület az a sík, vagy enyhe
lejtésviszonyokkal rendelkező terület, ahol a természetes
helyi csapadék egy részét a talaj nem tudja befogadnia,
ezért annak mélyebb, lefolyástalan részein az átmeneti
vízfelesleg összegyűlik.
Az elmúlt belvizes időszakok tapasztalatai alapján a
károk megelőzése érdekében a törvény előírja, hogy a
rendszeresen belvízjárta terület övezetével érintett
települések településrendezési tervéhez belvízrendezési
munkarészt kell készíteni és beépítésre szánt terület csak
az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén
jelölhető ki.
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Országos vízminőség védelmi terület
Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében
keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és
az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe
történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.
Az övezetbe tartozó települések településrendezési
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési
szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet folytatni.
A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése
keretében
megvalósuló
vízkár-elhárítási
célú
szükségtározók területének övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki.
A széleróziónak kitett terület övezetének kijelölése és
szabályozása a deflációnak kitett területek megóvását
célozza. Az övezetbe azok a települések sorolódtak be,
ahol olyan talajfoltok találhatók, melyek fizikai félesége
homok, homokos vályog, vagy tőzeg-kotu.
A szél pusztító hatása elleni védekezés számtalan
módszerrel történhet. Ezek közül alkalmazható többek
között a mezővédő erdősávok, fasorok uralkodó
szélirányra
merőleges
telepítése,
talajkímélő
technológiák helyes megválasztása, kis adagokban
történő öntözés, megfelelő növényszerkezet kialakítása,
bizonyos
esetekben
pedig
a
művelési
ág
megváltoztatása.
Világörökség és világörökség-várományos terület
övezete
A világörökség és világörökség-várományos terület
tekintetében
Győr-Moson-Sopron
megye
–
köszönhetően változatos tájképi és épített környezeti
értékeinek – országos összehasonlításban is előkelő
helyet foglal el. Területét két világörökségi helyszín (a
Pannonhalmi Bencés Főapátság, és a FertőNeusiedlersee kultúrtáj), valamint egy világörökségvárományos terület (a római limes magyarországi
szakasza) is érinti.
A vonatkozó szabályok a területfelhasználással, a
bányászattal, az infrastrukturális hálózatokkal és
építményekkel
kapcsolatban
állapítanak
meg
korlátozásokat.
Földtani veszélyforrás területének övezete
A földtani veszélyforrás területének övezetében a lejtős
tömegmozgásokkal,
egyéb
kedvezőtlen
mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani
kockázatokkal jellemezhető, valamint a magas
természetes háttérsugárzással, az emberi tevékenység
hatására jelentkező vagy felerősödő kedvezőtlen földtani
folyamatokkal és a vízjárással összefüggő földtani
veszélyek
által
érintett
települések
kerültek
megjelenítésre. A tényleges területi kiterjedés szerinti
lehatárolás a településrendezési tervek feladata.
Győr-Moson-Sopron megyében a földtani veszélyforrás
területének övezete a suvadással és földcsuszamlással
érintett területekre terjed ki, amelyek jellemzően a
megye földtani adottságához igazodóan a középső KNy-i sávot, Sopron-Pannonhalma vonalát követi. A
megyében a felszínmozgásos területek a bekövetkezett
csúszások és suvadások regisztrálása alapján és a
potenciális veszélyeztetettség alapján 31 települést
érintenek.
A vonatkozó szabály kimondja, hogy az övezetbe tartozó
települések érintett területein beépítésre szánt terület
csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján
jelölhető ki.
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Szélerőmű elhelyezéséhez
A szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott
terület övezete azon területeket jelöli,
amelyek a szélerőművek telepítésére a természeti, a táji,
a kulturális adottságok és értékek
megőrzése, illetve a természeti erőforrások védelme
szempontjából a leginkább alkalmasak.
Az övezet lehatárolásának elsődleges célja, hogy
orientálja a szélerőművek területi kijelölését,
elkerülendő azokon a területeken, amelyeken védelmi
szempontok miatt az nem kívánatos. A
konkrét telepítési helyet – lehetőleg fenti övezeten belül
– továbbra is a településszerkezeti
tervben kell kijelölni.
Szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott
terület övezetére vonatkozó ajánlás
a) Szélerőmű elhelyezéséhez figyelembe kell venni,
hogy
aa) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen,
ab) kiváló termőhelyi adottságú erdőterületen,
ac) országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi
területen,
ad) kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi területen,
ae) műszaki infrastrukturális hálózatoktól és egyedi
építményektől dőléstávolságon belül,
af) települési térségben – a beépítésre szánt, megújítható
energiaforrások
építményeinek célját szolgál különleges terület
kivételével – és annak 5 h m-es
körzetében (ahol h a szélerőmű teljes magassága),
ag) madárvonulással és táplálkozással kiemelten érintett
területen szélerőmű elhelyezése nem javasolt.
b) Szélerőmű telepítésére alkalmas hely kijelölését a
világörökség és világörökség várományos területen,
vízeróziónak kitett területen, és a tájba illesztést gátló kis
területen belül is indokolt elkerülni.
c) A terület kiválasztásánál gondot kell fordítani a
felvonulási utak tervezésére, összhangban a már
meglévő és tervezett útkapcsolatokkal.
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1.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK – AZ ADOTT
TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – MEGÁLLAPÍTÁSAI
Fertőd város közigazgatási szomszédjai az alábbi települések, amelyek településszerkezeti terveit
összesíti a 1.4–1. táblázat. Az 1.4–2. táblázat a szomszédos települések szerkezeti terveinek főbb,
Fertődöt esetlegesen érintő fejlesztési irányait foglalja össze.
1.4–1. táblázat. Fertőddel közigazgatásilag határos települések településszerkezeti tervei
Település neve

Hatályos településszerkezeti tervet elfogadó
határozat száma

Agyagosszergény 87/2004 (XII. 20) határozat

Fertőendréd

Településszerkezeti terv készítője
Menedzser Mérnöki Iroda Kft.

7/2001 (IX. 25.) határozat
Módosítva: 46/2005 (VII. 25.) határozat.
Módosítva: 101/2016 (IX. 30.) határozat.

51/2000 (VI. 26.) határozat
Módosítások:
27/2003 (IV.24.) határozat
Fertőszentmiklós
54/2007 (XI.19.) határozat
4/2011. (I. 24.) határozat
11/2012. (II. 20.) határozat

Menedzser Mérnöki Iroda Kft
Regioplan Kft.

Talent-Plan Kft.

Fertőszéplak

62/2001 (VII. 11.) határozat
Módosítás: 4/2008 (II.12) hat.

Regioplan Kft

Kapuvár

191/2004 (XI.15.) határozat
Módosítások:
322/2007 (XII.17) határozat.
308/2008 (XII.15) határozat
29/2010. (III. 9.) határozat
92/2014 (V. 29) határozat

Talent-Plan Kft.

Petőháza

67/2003 (VI.27.) határozat
Módosítások:
27/2007. (III. 13.) határozat
49/2008 (IV.28.) határozat
62/2011 (V.30.) határozat
111/2016. (IX. 16.) hat

Regioplan Kft.

Sarród

132/2004 (XII. 20.) határozat.

Regioplan Kft.
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1.4–2. táblázat. A szomszédos települések szerkezeti tervének rövid ismertetése
Település neve

A szerkezeti terv főbb fejlesztési irányai

A rendezési tervben jóváhagyott területfejlesztések megvalósulását követően a község
lakóterülete mintegy kb. 17 %-kal megnövekedve kb 92. ha-t tesz ki, lakóterület
vonatkozásában.
Igényként jelentkezett, hogy a meglévő belterületi területeken új utca nyitásával, a
meglévő telkek megosztásával, ahol arra mód és lehetőség van ott telekmegosztással,
ill. a saroktelkek telekmegosztásával lehetőség nyíljon építési telkek kialakítására. A
fejlesztési terület a település déli részén, a fertődi közigazgatási határtól távol található.
Új telek kialakítások: belterületen: külterületen:
- Rákóczi utca keleti oldalán 26 db 59 db
- A 169 hrsz.-ú út 13 db
- A 6-os tömb kertvégei 6 db
Agyagosszergény -I. ütem összesen: 45 db 59 db
- Sopron irányában terciához vezető út mentén
(8,39,40,41 tömb) 6 db 32 db
- Arany János és Mátyás Király utcától délre eső terület:
(29,30,31,32,33,34 tömb): 24 db 53 db
II. ütem összesen: 30 db 85 db
- A 465 hrsz. út bal oldalán:
(5,7 tömb): 38 db
- Táncsics és Széchenyi utca között északi részen: 53 db
III. ütem összesen: 91 db
Egy-egy telekkialakítás 17 db
Fertőd irányába Gazdasági-ipari területet jelöl ki a településszerkezeti terv
Fertőendréd

Fertőendréd hatályos településszerkezeti terve nem jelöl ki olyan tartalékterületet,
fejlesztési területet, mely Fertőd irányába esően a Fertőd fejlesztési stratégiájának
szempontjából figyelembe kellene venni.

Fertőszentmiklós szerkezeti tervében a már kialakult falusias lakóterületek esnek Fertőd
irányába. A két település beépített területe igen közel esik egymáshoz, a nem beépített
Fertőszentmiklós szomszédos területek Fertőszentmiklóson mezőgazdasági területhasználatúak,
Fertődön a kastélypark területét képezik. Sem a beépítésre szánt, sem a beépítésre nem
szánt területen nem irányoz elő fejlesztést a szerkezeti terv Fertőszentmiklós esetében

Fertőszéplak

A már kialakult Velux Kft. telephely meghatározó szereppel bír Fertődre. A szerkezeti
terv újabb Gazdasági-ipari területet jelöl ki Fertőd szomszédságában, a közigazgatási
határra telepítve. Szintén a közigazgatási határon lakóterületi fejlesztési is tartalmaz a
szerkezeti terv, az országos közúttól északra és délre egyaránt, gyakorlatilag
egybeépítve a két települést (Hrsz: 467-480 ill. 702-712 telkeken). A szerkezeti terv
tartalmaz még egy a – települést délről elkerülő – tehermentesítő utat, melyhez
kapcsolódik egy bekötőút Fertőd felé, ami Fertőszéplakon a hrsz 03/18-19 telkeken
keresztül éri el a közigazgatási határt és lép át Fertőd területére.

Kapuvár

Kapuvár és Fertőd közigazgatási határa a Hanságban, külterületen található, távol a
beépítésre szánt területektől (Miklósmajor illetve Tőzeggyármajor). A rendezési
tervben nincs Fertődre hatást gyakorló fejlesztési (tartalék) terület

Petőháza

A Cukorgyár iparterületétől északra és Északnyugatra a településszerkezeti terv új
gazdasági-ipari területeket jelöl ki, melyek határosan Fertőd közigazgatási határával:,
az alábbi helyrajzi számokon 052/1, 3, 4 és 042/2 valamint a 039/1 hszr-i számon az
előbbi két területtől északkeletre.

Sarród

A közigazgatásilag Sarródhoz tartozó Fertőújlak és Nyárliget szabályozása érdemben
nincs hatással Fertődre. Sarród, Fertőddel egybeépült, a déli településrész fejlesztési
területei hatással lehetnek Fertőd településszerkezetének és területhasználatának
alakulására.
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1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA
1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai
Fertőd városnak nincs településfejlesztési koncepciója, és nem rendelkezik komplex gazdasági
programmal sem. A gazdasági programra vonatkozóan Fertőd Város Önkormányzata irányelveket
fogalmazott meg, melyek az alábbiak:
-

a város költségvetésének helyreállítása, stabil gazdálkodás megteremtése
városrehabilitációs pályázat sikeres, határidőre történő befejezése
EU-s pályázati lehetőségek folyamatos kiaknázása
helyi intézmények megtartása, színvonalas de költséghatékony működtetése
a város térségi, oktatási, közigazgatási, szolgáltatási szerepkörének erősítése
az adófizető és munkalehetőséget biztosító vállalkozások megbecsülése
a magántőke beruházási terveinek ösztönzése, új vállalkozások letelepedésének,
munkahelyteremtésének elősegítése
az építkezni, letelepedni szándékozók segítése
városhoz méltó utak, járdák, közterek, játszóterek és autóbuszvárók biztosítása
turisztikai lehetőségek, elképzelések támogatása

1.5.2 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) vonatkozó megállapításai
A stratégia Fertőd jövőképét így fogalmazza meg: „A Fertő-táj épített, táji és szellemi örökségének
hagyományaira épülő, kulturális, turisztikai, oktatási térségi központi szerepet felvállaló,
környezettudatos, korszerű város. Ehhez igazodnak az 1.5–1. ábrán vázolt stratégiai célok.

1.5–1 ábra: Fertőd célfája az IVS-ben

(Forrás: IVS)

A stratégia két akcióterületet határol le (1.5–2. ábra), amely Fertőd szempontjából megteremtheti a
város rehabilitációjának területileg is lehatárolható alapjait.
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A központi akcióterület : Süttör és Eszterháza településrészekből áll.
Az IVS szerint a kis- és középvárosi hálózat funkcióbővítő fejlesztéseinek célja alapvetően, hogy a
város gazdaságilag-társadalmilag meghatározó területein, vagyis városi és városrész központi területek
fenntartható rehabilitációja révén növelje a város vonzerejét, erősítse, vagy bővítse a városi funkcióit,
és ezen fejlesztések által gazdaságélénkítő hatást mutasson fel, valamint fenntartható munkahelyeket
hozzon létre. Ehhez a célhoz igazodnak Fertőd város területén tervezett fejlesztések is, melyek
esetében a következő alapcélok meghatározása történt:
- új városközpont kialakítása,
- az Esterházy-kastély kiemelt fejlesztéseinek megvalósítása,
- a kastélyhoz kapcsolódó minőségi kultúra kialakítása, infrastruktúrájának megteremtése,
- egy városi barnamezős terület funkcióváltással történő újrahasznosítása,
- fenntartható gazdaság és társadalom fejlesztéseinek erősítése („Zöld város” létrehozása,
energiatakarékosság fejlesztése és terjesztése, hatékony energiafelhasználás megvalósítása),
- minőségi lakókörnyezet fejlesztés, új lakások kialakítása,
- belvízvédelmi intézkedések és beruházások megtétele,
- egyéb, a lakosság életminőségét javító, a turizmus háttér-infrastruktúráját erősítő fejlesztések
A Hansági külterületi akcióterület
A külvárosi akcióterület három nagyobb fejlesztési irány mentén elkötelezett:
- a „Zöld város” projekt
o szélenergia projekt, szélerőmű park létrehozása – részben magánszemély tulajdonában
lévő külterületi ingatlanon (művelési ág váltás szükséges) valósul meg, részben pedig
az Önkormányzat saját tulajdonát képező külterületi ingatlanon(072/4 hrsz.) biztosít 30
évre szóló bérlet formájában a beruházónak, valamint ráépítési jogosultságot ad.
o fotovoltaikus hasznosítás (naperőmű létesítése) – olyan rendszerek kiépítése, amelyek a
nap energiáját felhasználva, azt átalakítva azonnal áramot termelnek, amely áram
rögtön használható, eladható. A rendszer a már említett, kialakítandó szélturbinák közé
telepíthető.
o geotermia hasznosítása – geotermális hőerőmű és a lakott területeket ellátó távhő
szállítóhálózat kialakítása tervezett, azonban a projekt részletes, pontos tartalma a –
későbbiekben pontosítható, jelenleg az előkészítő munkák, a szállítói egyeztetések
folynak.
- belvízrendezés külterületet érintő feladatai,
- Tőzeggyármajor belterületi részeinek közterület fejlesztései (utcaburkolatok javítása, zöldfelület
minőségi javítása, stb.), melyek az itt élők életminőségének javításához járulnak hozzá.

1.5–2. ábra. IVS akcióterületek Fertődön.
(Forrás: IVS)
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1.6 A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök
Fertőd város településszerkezeti tervét a 59/2008 (XI.27.) határozattal fogadták el, amelyet később
többször, a 84/2010. és a 99/2016. számú határozatokkal módosítottak. A város belterületének
egységes helyi építési szabályzatát a 13/2010. (XII.1.) számú önkormányzati rendelettel fogadták el.
Ezt később szintén több alkalommal módosításra került, a 3/2013 (III.14.), 9/2016. V.26.,
13/2016.(X.27.), 15/2017.(VII.20.), 17/2017.(XI.10. rendeletekkel.

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
1.6.2.1

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai

Fertőd város szerkezeti tervének folyamatos módosítása során alapvető igény, hogy a terv a készülő
fejlesztési koncepcióban megfogalmazott jövő térbeli leképezése legyen. Fertőd településszerkezeti
tervének leírása az alábbi szabályozási követelményeket rögzíti.
A területekre vonatkozó fontosabb szabályozási elvek
Lakóterülete, vegyes területek
-

-

-

-

-

Lakó és vegyes felhasználású terület felhasználású területen a kialakult telekosztású telektömb
saroktelkei, vagy a saroktelek a vele szomszédos telekkel együtt az övezeti jeltől eltérő mérettel és
módon is alakítható, az alábbiak szerint: a telekalakítás eredményeként létrejövő új építési telek,
valamint a visszamaradó építési telek megengedett legkisebb területe, ha az övezetben
megengedett alakítható legkisebb telek területe egyébként nagyobb, 400 m2
Lakóterületen az előkertnek és az oldalkertnek az előkerttől mért 20,0 m-es sávja területének max.
35%-a burkolható le. A fennmaradó területrészt növényzettel borított felületként kell kialakítani
Azokon a telkeken, ahol két lakásnál több lakás épül, telkenként 25m2/lakás intenzív, pihenő- és
játszókertként kialakított zöldfelületet kell kialakítani.
Kedvező utcakép megtartása és kialakítása érdekében a lakóterületi és vegyes területfelhasználású telektömbökben az utcai telekhatárhoz legközelebb álló épületek utcai
homlokzatszélessége és az utcai homlokzatmagassága a szomszédos telken álló, hasonló helyzetű
épülethez képest legfeljebb 25%-kal térhet el
Előkert nélküli zártsorúsodó beépítésnél az épület utcai homlokzati falának folytatásában a telek
teljes szélességében legfeljebb 2,5 m magas, tömör, falazott, vakolt kerítés is építhető
Előkertes beépítésnél az utcai kerítés legfeljebb 1,8 m magas és 75%-ban tömör lehet. Ettől eltérni
csak különösen indokolt esetben, vagyonvédelmi szempontokra figyelemmel, önkormányzati
tervtanácsi támogatással lehet. Ez esetben a kerítés tömör, magassága legfeljebb 2,5 m lehet
Előkert nélküli zártsorúsodó beépítésnél az épület utcai homlokzati falának folytatásában a telek
teljes szélességében legfeljebb 2,5 m magas, tömör, falazott, vakolt kerítés is építhető
Előkertes beépítésnél az utcai kerítés legfeljebb 1,8 m magas és 75%-ban tömör lehet. Ettől eltérni
csak különösen indokolt esetben, vagyonvédelmi szempontokra figyelemmel, önkormányzati
tervtanácsi támogatással lehet. Ez esetben a kerítés tömör, magassága legfeljebb 2,5 m lehet
Kisvárosias lakóterületen a lakóépületek alsó szintjén a közút melletti homlokzatról nyitottan a
helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, egészségügyi, oktatási, szociális,
kézműipari tevékenység számára önálló rendeltetési egység alakítható ki
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Mezőgazdasági Major területe
-

A mezőgazdasági major területen a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos termelő és tároló
építmények, védelmi övezetet nem igénylő kapacitású állattartó épületek építhetők

Zöldterületek
-

A nem közterületi zöldfelületek közül az intézmények kertjeit az intézmény jellegének megfelelően
kell kialakítani
A zöldfelületeken díszfákat és díszcserjéket kell ültetni, a burkolatlan felületeket füvesíteni kell. A
zöldfelületek öntözhetőségét biztosítani kell.

Épített környezet és természeti értékek
-

-

Új épület építésénél igazodni, meglévő épület átalakításánál közelíteni kell a kialakult jellegzetes
beépítési módhoz, a meglévő tömegarányokhoz, tetőformákhoz és tetőfedő anyagokhoz, a
meglévő épületek anyaghasználatához, festéséhez, a nyílászárók kialakult rendjéhez
A területen légvezetékes megoldás alkalmazása nem lehetséges, a meglévő légvezetékeket
legkésőbb rekonstrukciójuk során föld alá kell helyezni
A védett épület közterületről látható homlokzatán kereskedelmi célú reklám, légkondicionáló
berendezés, parabolaantenna nem helyezhető el.

Esterházy-kastély területének övezete
-

-

A műemléki parkerdő övezetben rekonstruálni kell az erdő eredeti nyiladékrendszerét, az
övezetben a történeti kutatásokkal igazolhatóan létező építmények visszaépíthetők. A parkerdő
turisztikai, idegenforgalmi célra használható
Önálló személygépkocsi várakozóhelyet a környezetbe nagy koronájú lombos fák és magas cserjék
alkalmazásával kell a környezetbe illeszteni.
Az angolkert és kert övezetben épület nem építhető, gyalogos burkolatok létesíthetők. Fás
növényzet kivágása, ültetése kertrekonstrukciós terv alapján történhet.
A területen a meglévő-megtartandó és történeti kutatások alapján újjáépítendő épületek
idegenforgalmi – turisztikai célú szolgáltatási, vendéglátási, szálláshely szolgáltatási, kulturális,
oktatási, kereskedelmi, igazgatási és az ezek működését szolgáló fenntartási tevékenységek
folytathatók.

1.6.2.2

A hatályos településszerkezeti terv megvalósult elemei

A településszerkezeti terv a város szerkezeti, városépítészeti, funkcionális, karakterbeli szempontból
eltérő jellegzetességekkel rendelkező város szerkezeti egységeket határol le: Eszterháza, Süttör,
Tőzeggyármajor. Fertőd közigazgatási területe közigazgatási szempontból külterületre és belterületre
építés jogi szempontból beépített, beépítésre szánt valamint beépítésre nem szánt területre tagolódik.
Beépített vagy beépítésre szánt terület – Lakóterületek
Kisvárosias lakóterület
Új kisvárosias lakó terület a Liget utca Jókai utca vonalától nyugatra jelöl ki a településszerkezeti terv.
A fejlesztési kerület a Takács köz Berzsenyi utca vonalában található. Tartalék területként kisvárosias
lakóterületet a Mező utca déli oldalán jelöl ki a településszerkezeti terv, kapcsolódóan a kialakulóban
lévő új település központhoz.
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Kertvárosias lakóterület
Új kisvárosias lakóterület ugyancsak a Liget utca Jókai utca vonalától nyugatra jelöl ki a terv. Ez a terület
érezhetően a település fejlődés egyik fő területe, hiszen a lakóterületeken túl zöldterületi
fejlesztéseket és tartalmaz a település szerkezeti terv, és vegyes terület is kijelölés került. Tartalék
kertvárosias lakott terület a Jókai utca és vasútsor között a Cziráky Margit utcától délre lett kijelölve. A
süttöri városrészen a Mező utca déli részén a kisvárosias tartalékterülettel délről határosan
kertvárosias tartalék lakóterület jelöl ki a terv. Itt található a település másik fő fejlesztési területe: a
lakóterületek mellett, a már most folyamatosan és dinamikusan átalakuló vegyes (településközponti)
területek, keletről pedig tervezett kereskedelmi-gazdasági területek jelennek meg a tervben. Északon
a tervezett gyűjtőút mellett, a Dózsa György út, Munkás utca folytatásában a terv kertvárosias
lakóterület kialakításá teszi lehetővé. Az övezet a Pomogyi úton túlnyúlva a Kelemente-csatornáig tart,
magába ékelve egy hétvégi üdülőházas övezet is.
Hétvégi üdülőházas övezet
Új színfolt Fertőd szerkezeti tervében és területhasználatában: kapcsolódva a település északi részének
lakóterületi fejlesztéséhez, a terv kialakítandó területhasználatént és tartalékterületként is megjeleníti
a hétvégi házas üdülőövezetet.
Falusias lakóterület
A süttöri településközpontban a már kialakult falusias lakóterületek közül kiemelkedik a Széchenyi
utca, melyet a terv látványkép védelemmel véd, és helyi védett utcasorként tart nyilván. Új falusias
lakóterületek nincsenek a településszerkezeti tervben
Vegyes területek
Vegyes területhasználattal rendelkező új területek kialakítására a Haydn utcától északra a tervezett új
gyűjtőút mellett tesz javaslatot a terv. Kisebb volumenű fejlesztések várhatók a tervezett kis és
kertvárosias lakóterületi övezetekhez integráltan.
Gazdasági területek
Kereskedelmi, szolgáltató területek
A meglévő területeken túl új fejlesztési potenciált a süttöri városrészben realizál a terv: elsősorban a
településközponttól keletre eső területen. Jelentős területeket jelöl ki a terv délen, a 8518 és 8519 sz.
utak által határolt, a település közigazgatási határáig tartó háromszögben.
Egyéb ipari területek
Új iparterület nem került kijelölésre, Fertőd nem a termelésorientált ipar bázisára épít.
Különleges területek
A kastély és a hozzá tartozó kastélypark tartozik ide. A település határain messze túlmutató
idegenforgalmi látványosság a kapcsolódó zöldfelületekkel melléképületekkel együtt képez szerves
egységet. E szerves egység megjelenítésére törekszik a településszerkezeti terv is, amikor különleges
területbe sorolja a kastélyt övező területeket is.
Beépítésre nem szánt területek – Közlekedési terület
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A térségi kapcsolatokat biztosító meglévő közúti közlekedéshálózat fő elemein túl a településszerkezeti
terv bemutatja a településrészek kapcsolatát biztosító közúti közlekedés rendszerét melynek elemei:
-

tervezett gyűjtőút a város nyugati részén, a tervezett lakóterületkez kapcsolódóan
tervezett gyűjtőút a Pomogyi út-Haydn út között a Béke út vonalában
tervezett gyűjtőút a város északkeleti részén
tervezett főút a településtől keletre (tehermentesítő, elkerülőút)

Mellékutak:
-

Fertőd-Fertőendréd országos mellékút, összekötő út.
Fertőd-Sopron országos mellékút,
Fertőd-Petőháza országos mellékút, összekötő út.
Fertőd-Fertőszentmiklós országos mellékút, összekötő út
Fertőd-Tőzeggyármajor (önkormányzati külterületi út, településközi út.

A településszerkezeti terv tartalmazza a kerékpáros közlekedési hálózat elemeit elsősorban a Fertő
körút nyomvonalát és a helyi, helyközi (Fertőendréd) kapcsolatokat biztosító kerékpárút-hálózati
elemeket. A terv felsorolja a gyalogos közlekedési hálózat elemeit, különös tekintettel a szerkezeti
jelentőségű gyalogos utakra melyek többnyire a városközpontban találhatók: A terv fejlesztési
elképzeléseket is a városközponthoz kapcsolódóan fogalmaz meg: a várost elkerülő főút megépítésével
a Haydn utca környékének utcásításával. Más városokhoz hasonlóan Fertődön is gondot jelent a
parkoló hiány, a járműtárolási egységek kedvezőtlen elhelyezése. A parkolási igény növekedése
ellenére a terv városképi és területrendezési szempontból is megszüntetendőnek tartja a Haydn
utcában történő parkolást: a tervezett fejlesztésekkel (sétány, elkerülő út) a parkolási zóna távolabb
kerülhet a központtól. A parkolási igény kielégítésére tervezett a parkolókat északon, az új fejlesztési
területen jelöl ki a terv.
Zöldterületek
A beépítésre nem szánt területeken a terv zöldterületi fejlesztést is megfogalmaz: jelentős zöldfelületi
különleges terület kialakítását tűzi ki célul a szerkezeti terv északon az üdülőházas, kertvárosias és
vegyes területek határán, mindegy elválasztva a különböző területhasználatokat.
Erdőterületek
Védelmi erdőterület elsősorban a tervezett északkeleti fejlesztések mellett, településvédő
erdősávként jelennek meg a tervben
Egyéb területekhez kapcsolódó fejlesztési elképzelések
Tőzeggyármajor és Fertőd között a külterületi szabályozási terv jelentős területeket jelöl ki
szélerőművek elhelyezésére szolgáló területként. A térség (Hanság) sajátosságaként jelentős
területeket foglalnak el a vízgazdálkodási területek.
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1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
1.7.1.1

Demográfia, népesség

A város lakossága, pontosabban lakónépessége 3241 fő volt a 2011-es népszámlálás idején, 2016-ban
3396 fő, 2017-ben pedig 3333 fő, ezzel a megye 10. legnépesebb települése a sorban, a városok között
csak Lébény és Beled kisebb nála. Népsűrűségét tekintve (68,65 fő/km2) nem éri el a vidékiség
kritériumának tekintett 120 fő/km2-es értéket, azaz a ritkán lakott települések közé tartozik (1.7–1.
ábra).

1.7-1. ábra. Népsűrűség (fő/km2) a Nyugat-Dunántúlon, 2013
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis)

Az ország demográfiai trendje, vagyis a lakosságszám csökkenése összességében a Soproni járásra nem
jellemző, azonban e kérdés megválaszolása Fertőd esetében közelítés kérdése, mert ha az adatokat
távolabbról tekintjük, akkor a néhány tucat fős változások inkább stagnálásra utalnak. A soproni járás,
a térséget alkotó falvak demográfiai folyamatainak betudhatóan 1930-ban érte el népességének
csúcsát, azután folyamatos volt a népességvesztés 1990-ig, közben a város népessége növekedett. Ez
volt a falu–város migráció tipikus időszaka. Ezután újra enyhe növekedési trend indult (1.7–2. ábra).
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1.7-2. ábra. Népesség hosszú távú változása Fertődön és térségében
(Adatok forrása: KSH, Népszámlálás, 2011)
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1.7-3. ábra. Népesség hosszú távú változása Fertődön és Fertőszentmikóson
(Adatok forrása: KSH, Népszámlálás, 2011)

Mivel a 1.7–2. ábrán a két kisváros, Fertőd és Fertőszentmiklós város népessége összesimul, ezeket az
adatokat külön is ábrázoltuk a 1.7–3. ábrán. Itt már jól látható, hogy Fertőd népessége 2001-ig
növekedett, vagyis az országos trend nem érvényesült, ugyanis az ország népessége, illetve a legtöbb
városé is 1980-ban érte el csúcsát. A 3416 fős maximum a 2001-es népszámlálás után mintegy 150
fővel csökkent 2011-re. Az ún. továbbvezetett adatok mutatják a 2000-es évek stagnáló trendjét.
Megjegyzendő, hogy a 2001-es továbbvezetett és a 2001-es népszámlálási adat nem egyezik ugyanis
előbbi az 1990-es népszámlálásból lett továbbvezetve, míg a 2002-es adat a 2001-es adat
továbbvezetésével készült. Érdekes módon a Fertőd és az összehasonlításul választott szomszédos
Fertőszentmiklós görbéje mintha egymásnak ellentéte lenne a trendek alapján, Fertődön ugyanis a
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2009 január 1-jei csúcs után némi visszaesés történt, majd azután igen mérsékelt és ingadozó
növekedésről beszélhetünk csak. Összefoglalva megállapítható, hogy míg Fertőszentmiklós népessége
csak 100 főn belül ingadozott, addig Fertőd szélsőségei 200 fős tartományon belül mozogtak az utóbbi
18 évben (1.7–4. ábra).
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1.7-4. ábra. Népesség rövid távú változása továbbvezetett adatok alapján, Fertődön és Fertőszentmiklóson
(Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2017.)

A soproni járás településeit tekintve megállapítható, hogy a falvak között elsősorban a Fertő parti
települések, illetve Sopron közvetlen környezetébe tartozó Harka és Ágfalva növelte a népességét,
profitálva a térség az egész országban betöltött népességvonzó szerepéből, vagyis a központi város
körül a szuburbanizációs folyamatok jól láthatók.
A természetes szaporodás/fogyás, illetve a vándorlási különbözet népszámlálási mutatóit megvizsgálva
feltárul, hogy hogyan hatottak a város népességváltozására ezek a folyamatok. 1980 és 1989 között
még természetes szaporodás volt a városban, azonban az elvándorlás mértéke lerontotta ennek
hatását, ezért is csökkent már ekkor a népességszám (99 fő; -120 fő). A rendszerváltozás utáni
évtizedben erős bevándorlási többlet volt (-20; 584), majd 2001 után ez is negatívba fordult (-100; 55).
Az 1.7–5. ábra diagramja mutatja az utóbbi bő évtized romló trendjét országos megyei és járási
összehasonlításban. Csupán néhány évben közelítette meg a születésszám a halálozásét. A térkép a
2015-ös állapotot mutatja, változatos képet adva, több falu is éppen pozitív értéket mutatott, ám 1.7–
6. ábra már átlagolja a trendeket, ahol egyedül Harka mutat átlagban természetes szaporodást a
soproni járás területén. Jól látható, hogy a Fertő parton fekvő települések jobb értékeket mutatnak a
járás déli felénél.
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1.7–5. ábra. A természetes szaporodás, fogyás adatai Fertődön és térségében
(Adatok forrása: Teir)

1.7–6. ábra. A 2001-2013 közötti évi átlagos természetes szaporodási ráta a 2000. év végi lakónépesség
arányában (‰) a Nyugat-Dunántúlon, 2000 és 2013 év vége
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis)
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1.7–7. ábra. Az élveszületések, halálozások, oda- és elvándorlások száma Fertődön.
(Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2018.)

Az 1.7–7. ábra a város számadatait nagyítja ki, ahol látható, hogy hogyan ingadoztak ezek az értékek.
A 2000-es évek eleji időszakot kivéve folyamatosan negatív természetes népmozgalmi mutatók
mellett a vándorlások esetében a vizsgált évek többségében az odavándorlás volt a nagyobb,
összességében mintegy háromszáz fő pozitívumot adva ki az időszak végére.
Utóbbi folyamatokat területi összehasonlításban is szemügyre véve látható, hogy a 2000-es évek
közepe óta megfigyelhető kedvező, bevándorlási többletet mutató járási trend nagyjából érvényesült
Fertődön is (1.7–8. ábra).

1.7–8. ábra. Az oda- és elvándorlások települési adatai Fertődön és térségében
(Adatok forrása: Teir)

Ahhoz, hogy a vándorlási folyamatoknak kicsit is a mélyére lássunk, a város korszerkezetét 2001 és
2011 esetében együttesen vizsgáltuk meg egy ún. csúsztatott korfa segítségével, ahol a 2001-es
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kohorszokat 10 évvel eltolva a megfelelő 2011-es kohorszok mellett ábrázoltuk. Vagyis pl. a 2001-ben
0-4 éves korcsoport a 2011-es 10-14-es korcsoport mellé került, hiszen pontosan 10 évet öregedtek az
eltelt időszakban, az ábrán legfelül pedig a 2001-es 75-X korosztály a 2011-es 85-X mellé került (1.7–9.
ábra). Az ábra a következő értelmezési lehetőséget kínálja. Ahol a megfelelő 2011-es oszlopdiagram
nagyobb, mint a 2001-es, az egyértelműen bevándorlási többletre utal. A 2001-ről 2011-re való
csökkenés megítélése nehezebb: fiatal korosztályokban a jelentősebb különbség elvándorlásra,
idősebb korosztályokban a természetes elhalálozásra utal.
Ily módon az ábrán megfigyelhető, hogy különösen a 2001-es gyermek-korcsoportokban (2011-re 1024 évesek) és a nekik megfeleltethető szülői, illetve részben pályakezdő generációkban (25-34 évesek,
illetve 2011-ben 35-44) feltételezhető jelentős elvándorlás. Ezzel szemben a 2011-es 25-34-es és az 5559-es generációban bevándorlási többlet mutatkozik. Ez összefügghet azzal, hogy a középiskolás
gyermekkel rendelkező családok költöznek el, illetve részben a fiatal pályakezdők, valamint a város
munkaerő, illetve lakóhely-vonzása révén fiatalok és idősebbek is beköltöznek.

75–X - 85–X
70–74 - 80–84
65–69 - 75–79
60–64 - 70–74
55–59 - 65–69
50–54 - 60–64
45–49 - 55–59
40–44 - 50–54
35–39 - 45–49
30–34 - 40–44
25–29 - 35–39
20–24 - 30–34
15–19 - 25–29
10–14 - 20–24
5–9 - 15–19
0–4 - 10–14
0

50

100

150
2001

200

250

300

350

2 011

1.7–9. ábra. Fertőd lakosságának változó korszerkezete, 2001–2011.
(Adatok forrása: KSH Népszámlálás, 2001, 2011)

Az elmúlt időszakban a város lakosságának nemi arányát a stabilitás, és a kiegyensúlyozottság
jellemezte. A nők a város lakosságának 51,4-52,3%-át tették ki az utóbbi mintegy 10 évben, tehát ez a
mutató nem utal nagyarányú el- vagy odavándorlásra, hiszen ez esetekben szokott igazán felborulni a
nemi arány egy településen. A népesség korösszetételét tekintve megállapítható, hogy az országos és
megyei trendekhez hasonlóan Fertőd és térségének a lakosságát is az elöregedés is jellemezte. 2015ben a városban 12,4% volt a fiatalkorú, míg az időskorú 24,4%. A városban 2001–2011 között az
öregedési index növekedett; míg 2001-ben még csak 98 időskorú (60-x) jutott 100 fiatalkorúra (x-14),
addig 2011-ben már 173, 2015 végén pedig 196, tehát ma már majdnem kétszer annyi az időskorú,
mint a fiatalkorú. Ezzel Fertőd felette van az országos, megyei és régiós átlagoknak is, azonban a
falvakhoz képest még jobb helyzetben van (1.7–10. és 11. ábra).
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1.7-10. ábra. Az időskorúak arányának alakulása Fertődön és térségében
(Adatok forrása: Teir)

1.7-11. ábra. 100 gyermekkorú jutó időskorúra az állandó népességből (öregedési index – fő), NyugatDunántúl, 2013.
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis)

Összességében megállapítható, hogy Fertőd Győr-Moson-Sopron megye stagnáló népességű városa,
ahol a népmozgalmi folyamatok kedvezőtlenül, a vándorlási folyamatok kedvezőbben alakulnak. A
város Sopronhoz képest kevéssé tudott profitálni a pozitív bevándorlási folyamatokból, amelyek
éppen az EU-s csatlakozás majd a gazdasági válság után bontakoztak ki. Ezekhez társul az igencsak
elöregedő, romló korszerkezetű népesség, amely országos összevetésben is igaz.
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1.7.1.2

Nemzetiségek

A nemzetiségi adatok hozzávetőleges áttekintést adnak a térségek nemzetiségi összetételéről, ugyanis
a nemzetiségi hovatartozás érzékeny kérdésnek számít, különösen diszkriminációnak kitett kisebbségi
csoportok esetén. Ezért az adatok tájékoztató jellegűek.
A soproni kistérségben a 2001-es népszámlálási idején a német (2893 fő) és a horvát (2062) nemzetiség
volt a legnépesebb, a cigány nemzetiség 379 főt számlát. Fertődön ugyanez mondható el, a cigányok
aránya a 0,1%-ot sem érte el. 2011-re a horvátok száma a soproni járásban 300 fővel csökkent, a
németeké viszont 5412 főre növekedett, létszámát tekintve a harmadik nemzetiség, a cigány pedig
több mint kétszeresére, 726 főre növekedett. Ez lehetett persze bevallási kérdés is. Fertődön
ugyanekkor a roma nemzetiség száma 11 főre nőtt (0,3%), egyúttal a németek száma 39-ről 269 főre
növekedett – vélhetően részben ausztriai forrásból –, míg a horvátok száma csökkent (25 – 6).
Járási összevetésben Fertőd esetében
felülreprezentációjáról (1.7–12. ábra).

tehát

nem

beszélhetünk

a

cigány

kisebbség

1.7-12. ábra. Az cigány etnikai kisebbséghez tartozó népesség a soproni járásban, 2011.
(Adatok forrása: Teir)

Fertődön a magyar mellett két jelentősebb nemzetiség, a német és a horvát van jelentősebb
arányban, ugyanakkor előbbieké növekedésben, utóbbiaké erős csökkenőben van; míg a cigányság
gyarapodása egyelőre az adatok szerint minimális.
1.7.1.3

Iskolai végzettség

A 2001-es népszámlálás időszakában Győr-Moson-Sopron megyében a 25-X népesség körében 11,7%
volt a felsőfokú végzettségűek aránya, az országos átlag 12,6% volt ugyanekkor. Fertőd értéke ezt az
átlagot felülmúlta (12,3%), míg a járás adata 12,2% volt. 2011-re, figyelembe véve, hogy az országos
átlag 19,0%-ra nőtt, Fertőd adata 13,8%-ra, a járásé (még Agyagosszergénnyel) 16,2%-ra változott,
miközben a megyei átlag 17,4 lett. Vagyis Fertőd adata alig növekedett, némiképp lemaradt hát e
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tekintetben. Hasonló javulásról beszélhetünk az érettségizők tekintetében, ahol Fertőd adata szintén
elmarad a járásétól – annak értékét Sopron húzza fel.
Térségi összehasonlításban elmondható, hogy a soproni járás és Fertőd adatai általában jobbak a
megyei és az országos értékeknél, a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya kisebb, az érettségizők
aránya magasabb. Ez, ahogy az előző bekezdésben jeleztük, csak a felsőfokú végzettség esetében nem
teljesül (1.7–13-16. ábra).

1.7–13. ábra. A 7 éven felüliek között a legfeljebb az általános iskola 8. osztályát végzettek aránya (%) a
soproni járásban, 2001–2011

(Forrás: TEIR)

1.7–14. ábra. A 7 éven felüliek között érettségivel rendelkezők aránya(%) a soproni járásban, 2001–2011

(Forrás: TEIR)
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1.7–15. ábra. A 17 éven felüliek között a legalább érettségivel rendelkezők aránya (%), a NyugatDunántúlon, 2011
(Adatok forrása: KSH Népszámlálás)

1.7–16. ábra. A 7 éven felüliek között felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya(%) a soproni járásban,
2001–2011

(Forrás: TEIR)

Fertőd iskolai végzettségi mutatói általában kedvezőbbek a megyei és az országos adatoknál.
Járásának értékeit általában Sopron húzza fel, a térsége kedvezőtlenebb mutatókkal bír, ugyanakkor
a Fertő-part, így Fertőd is némiképp jobb helyzetben van. Itt is érvényesültek az országos folyamatok,
pl. felsőfokú végzettségűek arányának emelkedése, az általános iskolázottsági szint növekedése, bár
előbbi tekintetben relatíve lemaradás tapasztalható.
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1.7.1.4

Foglalkoztatottság

Az ország népessége gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli), valamint gazdaságilag nem
aktív (inaktív kereső, eltartott) népességből tevődik össze. A gazdaságilag aktív népesség aránya a
2011-es népszámlálási adatok alapján országos szinten 9,86 százalékponttal nőtt 2001 hasonló
adataihoz képest, míg a gazdaságilag nem aktív népesség ugyan ezen időszak alatt közel 11
százalékponttal csökkent a teljes népességhez viszonyítva.
Győr-Moson-Sopron megyében – a mai megyeterületet nézve – a gazdaságilag aktív népesség aránya
44,3%-ról, 47,7%-ra növekedett, miközben a munkanélküliségi mutató csak 1,1%-kal lett nagyobb. A
foglalkoztatottak száma a két időpont között 184 389 főről 198 306 főre, mintegy 14 ezer fővel
növekedett. A gazdaságilag inaktívak aránya ezeknek megfelelően csökkent, ám még mindig nagyobb
részt tesznek ki a népességből.

1.7–17. ábra. Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%) a soproni járásban, 2001–2011

(Forrás: TEIR)

Sopron város és térségének népessége gazdasági aktivitás szempontjából a 2001-es és 2011-es
népszámlálás idején a 1.7–17-18. ábra szerinti megoszlást mutatott. Megjegyzendő, hogy mind a járás,
mind Sopron, mind pedig Fertőd értékei az országos átlagnál magasabbak. A tendenciák javulók,
amellett, hogy a népesség bevándorlási többlet révén gyarapodik. Hiszen a csökkenő gyermekszám
javítja e mutatókat, illetve az elöregedés, illetve a Magyarországon sajnálatosan tapasztalható magas
halandóság hasonló hatást gyakorol a foglalkoztatottságra. Ezt próbálja kiszűrni az ábra a korcsoporti
szűkítéssel. Mindez rekord alacsony munkanélküliséggel társul, Fertődön 2015-ben mindössze 1% volt
(1.7–19. ábra). A vonatkozó ábrán jól látszik a gazdasági válság értéket-növelő, míg a
közmunkaprogram azt csökkentő hatása. A munkanélküliekből 10% a 25 év alattiak aránya.
A foglalkoztatottsági viszonyokban természetesen a nemi különbségek továbbra sem tűntek el, ez
bizonyos szempontból természetesnek is vélhető: Fertődön mintegy 140 fővel több foglalkoztatott
férfit számoltak össze 2011-ben, mint nőt. A térképeken látható, hogy falvakban nem mindenütt
rosszabbak a foglalkoztatottság mutatói Sopronénál, sőt, 2011-re inkább több faluban jobb a helyzet a
járásszékhelynél, mint ahányban rosszabb. Ez részben a szuburbanizáció során kiköltöző aktív
rétegeknek tulajdonítható. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya nem sokat változott az utóbbi
évtizedben, a Sopronban 1% pontos csökkenés volt, míg Fertődön ugyanekkora növekedés, igaz Fertőd
értéke még mindig 5%-kal jobb.
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1.7–18. ábra. A foglalkoztatottak aránya a teljes népességből (%), Nyugat-Dunántúl, 2011
(Adatok forrása: KSH Népszámlálás)

1.7–19. ábra. Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népesség százalékában Fertődön és
térségében

(Forrás: TEIR)

A kedvező adatokhoz természetesen munkahelyek is kellenek, a megszűnő munkahelyek helyett
újakra van szükség, kérdés, hogy vannak-e helyben munkahelyek a lakosság számára. Az abszolút
számokat tekintve láthatjuk, hogy míg a térségben nagyon kis mértékben, de nőtt a helyben
foglalkoztatottak száma, azaz a munkahelyeké, Fertődön alig 100 fős növekedés történt. A helyben
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foglalkoztatottak számát az ingázási adatokat felhasználva lehet kiszámolni, a helyben lakó helyben
foglalkoztatottak, illetve a bejáró foglalkoztatottak együttes számából. Ez az érték 2001-ben 1530 fő
volt, 2011-re viszont 1607-re nőtt Fertődön. Összehasonlításul: a megyében – a korábbi, kisebb
területen – 2001-ben 174 891 helyben dolgozó volt (=munkahely), 2011-re viszont ez a szám 180 766
főre növekedett.
Az 1.1 fejezetben már foglalkoztunk az ingázással. Az ingázás mérlegét mutatja a 1.7–20. ábra, ahol
látszik, hogy Fertődön és Sopronon kívül a járásban csak Fertőszentmiklós, Sopronkövesd, Lövő,
Sopronhorpács rendelkezik pozitív szaldóval. Az ingázók száma a megyében növekedett az utóbbi
években: 2001-ben a foglalkoztatottak 34,7%-a, 2011-ben 45%-a ingázott munkahelyére, ez az érték
51,3, illetve 59,7% volt Fertőd esetében, tehát némiképp magasabb ez az érték.

1.7 –20. ábra. Naponta ingázó foglalkoztatottak egyenlege (%), Nyugat-Dunántúl, 2011
(Adatok forrása: KSH Népszámlálás)
Megj.: az összes más településről bejáróból kivonva az összes más településre eljáró számát, osztva az összes
foglalkoztatott számával

Térségünkben a külföldi – itt az ausztriai – ingázás kérdése is fontos. Szerencsére elérhető némi adat,
amely ennek a jelenségnek a volumenére utal. Az 1.7–21. ábra szerint a soproni járás területe számít
leginkább ingázó területnek az egész országban; a külföldre (Ausztriába) ingázók aránya Fertődön a
26,9%-volt – tehát mintegy 250 emberről van szó.
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1.7–21. ábra. Naponta külföldre ingázó az összes ingázók arányában (%), Északnyugat-Dunántúl, 2011
(Adatok forrása: KSH Népszámlálás)

A munkanélküliek közül legfeljebb 8 általánost végzett a települések álláskeresőinek 15-90%-a, tehát
igen nagy a szórás. Megjegyzendő, hogy e mutató Fertőd esetében a megyeinél és az országosnál is
jobb. (Megfontolandó, hogy mi a „jobb” e mutató esetében – véleményünk szerint a megítélés relatív.
Bizonyos szempontból a magasabb mutató kedvezőbb helyzetet mutat, vagyis aki képzettebb el tud
helyezkedni, és csak az alulképzettek munkanélküliek. Ha alacsony az érték, akkor az azt jelenti, hogy
a képzettek számára sincs elég munkahely a környéken.) A nyilvántartott álláskeresőkön belül a 180
napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya szintén jelentősen csökkent Fertődön a válság
óta. Míg 2009-ben még 40%-ot tett ki arányuk, addig 2013-ban már nem érte el a 15%-ot (1.7–22.
ábra). A tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya ezzel összevetésben fél százalék környékén
mozog, ami sokkal jobb, mint az országos átlag (2-2,5%).

1.7–22. ábra. A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya az összes munkanélküli
arányában Fertődön és térségében
(Adatok forrása: Teir)
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Fertőd a foglalkoztatottság tekintetében országos viszonylatban kedvezőbb helyzetben van,
ugyanakkor figyelemre méltó a helyben dolgozók számának csökkenése, ami a helyi
munkalehetőségek beszűkülésére utal. Ám még így is foglalkoztatási központnak számít a város, és
köszönhetően az ausztriai munkalehetőségeknek is, nincsenek nagy munkanélküliségi problémák a
térségben. Érvényesültek a járásban a kedvező megyei és országos tendenciák, nőtt a
foglalkoztatottak száma és aránya, csökkent az inaktívak aránya.
1.7.1.5

Jövedelmi viszonyok

A települési, járási szinten a jövedelmi viszonyok az életszínvonal, életminőség egyfajta fokmérőjének
számítanak a regionális elemzésekben. A jövedelmi viszonyok rekonstruálására hatósági adatbázisból
az adózás intézménye révén van lehetőség, tehát az adatok természetesen a bevallott jövedelmekre
vonatkoznak. Itt többféle mutató előállítására van lehetőség. Az adózók aránya a foglalkoztatottsági,
gazdasági aktivitási mutatókhoz hasonlatos, teoretikusan annál jobb, minél több adózó van. Az
adóalapot és fizetett adót a lakosságra és az adózók számára is lehet vetíteni. Természetesen nem
mindegy, hogy mekkora a személyi jövedelem-adó adóalapja, ez adja meg a fizetések bázisát, ez is
egyben a leginkább használatos mutatóként, ugyanakkor az új családi adózási szabályok óta a
megfizetett személyi jövedelemadó mértékében némi torzulás állott be, nem tükrözi ugyanis a valódi
jövedelmi viszonyokat.

1.7–23. ábra. Adófizetők aránya Fertődön és térségében
(Adatok forrása: Teir)

A jövedelmi viszonyokat nem monetáris típusú mutatóval is érdemes vizsgálni, különösen a soproni
járásban, hiszen az ausztriai munkavállalás során keletkezett jövedelmek nem Magyarországon
adóznak, tehát ez is egy jelentős torzítási faktor. Így az elemzett mutatókat az 1000 főre jutó
személygépkocsik számával egészítettük ki, mert jó indirekt indikátora a valós „gazdagságnak”,
adózástól független jövedelmi viszonyoknak. Mi befolyásolja még e mutatók értékét? A
személygépkocsi mutatója általában a szuburbanizációs, tehát nagyobb városok környéki, kiköltözés
által érintett településeken nagyobb, ahol a családokban a két autó sem ritka jelenség.
Az adófizetők aránya esetében Fertőd átlag feletti mutatókkal rendelkezik – összhangban a korábban
tárgyalt foglalkoztatási mutatókkal (1.7–23. ábra), mindez országos, megyei és járási összevetésben is
igaz. Az egy lakosra jutó SZJA-köteles jövedelem esetében a folyamatos – csak a gazdasági válság idején
– megtörő növekedés mellett az látható, hogy Fertőd értéke mindvégig a soproni járás átlaga felett
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helyezkedett el, ugyanakkor az utóbbi néhány évben már az országos átlag is eltávolodott a kisváros
értékétől, nemcsak a megyei és a régiós érték – igaz lehet tehát az ausztriai munkavállalás hatása (1.7–
24. ábra). Az alacsony és a magas jövedelműek aránya térkép is jó helyzetről tanúskodik (1.7–25. ábra).

1.7–24. ábra. Egy lakosra jutó SZJA-köteles jövedelem Fertődön és térségében
(Adatok forrása: Teir)

1.7–25. ábra. Magas (5 millió feletti adósávon adózók) és alancsony (1 millió feletti adósávon adózók)
jövedelműek aránya Fertődön és térségében
(Adatok forrása: Teir)

A személygépkocsi-ellátottság mutatója jól kiemeli a soproni járásban a jobb helyzetű, elsősorban a
Fertő parton található falvakat, településeket, így Fertődöt is (1.7–26. ábra).
Az 1.7–27. ábra az egy lakosra jutó befizetett szja-t mutatja nagyobb térségi összehasonlításban. Jól
látható, hogy a Nyugat-dunántúli városokban és környezetükben a legmagasabb e mutató értéke,
vagyis a foglalkoztatási központokban és ingázási körzetükben. Kivételt Sopron és környéke képez, ahol
az ausztriai munkavállalás kiugró volta ronthatja le az adatokat.
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1.7–26. ábra. 1000 főre jutó személygépkocsik száma (db), Nyugat-Dunántúl, 2013
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis)

1.7–27. ábra. Egy állandó lakosra jutó befizetett személyi jövedelemadó (Ft), Nyugat-Dunántúl, 2013
(Adatok forrása: Teir T-STAR adatbázis)

FERTŐD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat

64

A rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül szintén beszédes
adat és a társadalom alsóbb, veszélyeztetett rétegeit mutatja meg. Fertődön ez a mutató az országos
és megyei érték körüli, a járásban az elöregedő aprófalvak mutatója magas.
Összességében elmondható, hogy Fertődön az országos és megyei átlaghoz viszonyítva átlag alatti
jövedelemmel rendelkeznek a munkavállalók. Ez azonban csak a hazai munkavállalókra vonatkozik,
az ausztriai jövedelmi viszonyokról nincsenek adatok, ismert, hogy az ottani keresetek nagyban
javítják az itthon tapasztalható általános életszínvonalat is.
1.7.1.6

Életminőség

A települési életminőséget számtalan tényező befolyásolja. Ilyenek a lakókörnyezet színvonala,
zöldfelületek ellátottsága, a lakásviszonyok, a közlekedés, a humán közszolgáltatások, a társadalmi
kapcsolatok, a település programkínálata, és számtalan egyéni, főképpen szubjektív tényező, mint
jövedelmi viszonyok, munkahely, egészségi állapot stb. Érzékelhető, hogy melyek azok a tényezők,
amelyekre a települések fejlesztése során tevőlegesen hatni lehet (pl. programkínálat javítása, fiatalok
számára szórakozási lehetőségek bővítése, felnőttképzés stb.), melyek azok, amelyekre kevésbé, vagy
csak közvetetten. E fejezetben röviden utalunk a később részletesebben is bemutatott zöldfelületi
helyzetre, a városképre, a közlekedésre, viszont érdemben a lakásviszonyokat elemezzük.
A város zöldfelületi ellátottsága, ahogy az alább részletesen az 1.13. fejezetben olvasható, jónak
mondható, amely nyilvánvalóan a fertődi kastélyegyütteshez tartozó parknak köszönhető. Fertőd
városképe (szintén alább részletezendő) döntően falusias-kertvárosias, a városközpont az
önkormányzat épülete körül látszik kialakulni. Jellemző eleme a városnak a kétosztatúság is, hiszen
Süttör és Eszterháza jól elkülönül szerkezetileg is, még némiképp identitásban is, kettőjük között pedig
a kastélyegyüttes képez önálló egységet. Ugyanakkor ez utóbbi jelenti a város társadalmi kohéziójának
egy fontos, ha nem a legfontosabb tényezőjét.
A település lakóinak életminőségét befolyásoló fontos faktor korunkban a közlekedés állapota. Fertőd
szerencséje, hogy kétszámjegyű út nem halad át rajta, ugyanakkor a pomogyi határátkelő így is
jelentősebb forgalmat generál, ezért is terveznek elkerülő-utat a településen ehhez kapcsolódóan.
A lakásállományra térve azt térségi összehasonlításban vizsgálva megállapítható, hogy Fertőd
lakósűrűségi, lakásminőségi mutatói a megyei és a járási átlag fényében jórészt átlagosak, némely
jellemző, komfortosság tekintetében átlagnál jobbak, amely annak tudható be, hogy nagyobb arányú
a szocializmusban épített lakások aránya, kisebb a világháború előtt épült lakásoké, némi lemaradás a
csatornázottság tekintetében mutatkozik (1.7–1. és 2. táblázat). A városrészi különbségeket a 3.3
fejezetben mutatjuk be, előrevetítve azt, hogy jelentős területi különbségek nincsenek a város
lakóterületei között.
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1.7–1. táblázat. Lakott lakások jellemzői I.
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Adatok forrása: KSH, Népszámlálás 2011

1.7–2. táblázat. Lakott lakások jellemzői II.
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Adatok forrása: KSH, Népszámlálás 2011

Mint az életminőség monitoring indikátorát – ha statisztikai adatot keresünk – a születéskor várható
élettartamot lehet citálni. Az 1.7–25. ábra térképeire tekintve jól látszik, hogy a születéskor várható
élettartam a gazdasági fejlettséggel, az életszínvonallal milyen szoros összefüggésben van. A jövedelmi
helyzet tehát nagyban befolyásolja egészségünket, egészség-magatartásunkat is. Ennek megfelelően a
Nyugat-Dunántúl és Győr-Moson-Sopron megye átlag feletti értékekkel rendelkezett a vizsgált
időszakban.
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1.7–30. ábra. Születéskor várható élettartam Magyarország kistérségeiben, 2005-2009.
(Forrás: Bálint L. A születéskor várható élettartam nemek szerinti térbeli különbségei. Területi Statisztika
2011. 4. sz. p. 388)

Összességében elmondható, hogy Fertődön a települési infrastruktúra alapvetően nyugodt és
színvonalas kisvárosias életminőséget tesz lehetővé.

1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Fertőd kisvárosi jellegéből fakadóan nincsenek jelentős társadalmi konfliktusok. Nincs jelentős
lakóhelyi elkülönülés, nincs a településnek „Rózsadombja”, nincsenek még lakóparkok, ún. „gated
community”-k, falakkal elzárt lakónegyedek, társadalmi devianciák sem kiugróak. A településképen az
általános magyar jelenségek figyelhetők meg, amelyek a társadalmi problémák indikátoraiként is
egyben: tájidegen építészeti stílusok térnyerése (pl. mediterrán – építész körökben „magyiterrán”-nak
nevezett házak), a ház mint reprezentációs eszköz túlzott, stíluskevert díszítése, az elzárkózás
pontszerű jegyei (magas falkerítés, tájidegen tujasor stb.), az épületek nem az utcára komponálása (a
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garázskapu a főbejárat). Hasonlóképen megtalálhatók a pusztuló, rossz állapotú régi házak, mint az
elöregedés jelei, vagy a stílustalanul felújított régi házak, mint a társadalmi értékvesztés tünetei,
ugyanígy olcsó, tájidegen építőanyagok, műanyag ablakok és vakolatok terjedése.
A szociális problémák mérsékeltek a városban, részletesen ezt a 1.8 fejezetben fejtjük ki. A SüttörEszterháza ellentét letűnőben van. A város vállalkozói rétegének a városvezetéssel jó a kapcsolata,
rendszeres a konzultáció, egyeztetés, az érdekviszonyok harmonizálására, koordinálására törekvés
jellemzi ezt. A város gazdasági imázsát meghatározó vállalkozások közül a Velux Kft. emelhető ki.

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők
Fertőd város települési identitásának formálásában az alábbi tényezők vesznek részt:
-

Fertőd a Fertő part és a Hanság találkozásánál fekvő kisváros
Fertő-Hanság Nemzeti Park, Fertő-táj világörökség
a város egy időben az Esterházy uradalom központja volt, kastélyegyüttese európai szintű
az Esterházyak virágzó uradalmat építettek ki a területen
Fertő tavi kerékpárút
A város jelképe a kastély és a süttöri templom
a Velux pozitív városimázs-elem a gazdaság szempontjából

A Fertő-Hanság Nemzeti Park, illetve a Fertő-táj világörökségi területre számos dokumentum, stratégia
készült az utóbbi években. Ezek fontos szerepet szánnak a turizmusfejlesztésben, a
természetvédelemben a környék falvainak, településeinek, így Fertődnek is.

1.7–1. kép. Az Esterházy-kastély

Összefoglalásul elmondható, hogy Fertőd olyan kisvárosi értékekkel, potenciálokkal rendelkezik,
amelyek a helyi lakosság életminősége szempontjából alapvetően pozitív jelentőségűek.
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
1.8.1 Humán közszolgáltatások
1.8.1.1

Gyermekgondozás, oktatás

Fertőd a Soproni Tankerületi Központhoz tartozik. Az óvodák a város fenntartásában működnek, az
általános iskola és a zeneiskola a tankerület fenntartásában működik. Bölcsődei feladatellátás külön
nincs, az óvodák együttesen nyújtják ezt a közszolgáltatást.
Óvodai és bölcsődei feladatellátás
Fertődön két óvoda található, amelyek egyúttal bölcsődei csoportot is működtetnek. A Tündérkert
Óvoda és Bölcsőde két épületben Eszterházán és Süttörön gondozza a gyermekeket, öt óvodai és egy
bölcsődei csoport van összesen. Utóbbi férőhelyszáma 12 fő, egy bölcsődei helyre 7,3 0-2 éves
gyermek jut a településen. Korábban 7 csoport is működött a településen, összhangban a beíratott
gyermekek számával. A vonatkozó ábrák szerint csökkenő trend figyelhető meg, a 150 fős kapacitást
régóta nem sikerült kitölteni (1.8–1-2. ábra).

1.8–1. ábra. Az óvodai gyermekcsoportok száma Fertődön és térségében
(Adatok forrása: Teir)

1.8–2. ábra. Az óvodai gyermekcsoportok száma Fertődön és térségében

(Adatok forrása: Teir)
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Általános- és középiskolai feladatellátás
A városban egy általános iskola működik, amely az óvodához hasonlóan két épületet tart fenn, emellett
tagiskolával rendelkezik Agyagosszergényben is. Előbbi esetben két osztály van évfolyamonként, a
községben egy, ám csak alsó tagozat.
Az általános iskolákban összesen 23 osztályterem működik. A tanulók száma 2000-2016 között 416
főről 271 főre csökkent, tehát 2/3-ára. Az első osztályba beíratott tanulók csökkenési üteme még
jelentősebb volt: 65 főről 28 főre. A gyermekszám csökkenése részben a születésszám csökkenésnek
tudható be Fertődön és a környék falvaiban. Pozitív fejlemény, hogy az elindított nemzetiségi oktatás
keretében 2012-től kezdve a tanulók száma 2016-ra 111 főre futott fel. A környékbeli településekből
bejárók száma nagyjából stagnál, 90 és 110 fő között mozog, igaz volt egy mintegy 150 fős csúcs 2010ben. A bejárók aránya tehát egy-harmados.
Középiskolai feladatellátó hely egy található a városban, ez a jelenleg a Soproni Szakképző Centrumhoz
tartozó Porpáczy Aladár Szakképző Iskola, Kollégium és Általános Művelődési Központ. Képzéseket
parképítő, turisztikai ügyintéző, és pénzügyi ügyintéző területen indít, emellett nyelvi előkészítő
osztályt indít, és különböző felnőttképzésekkel áll a lakosság rendelkezésére. Tanulóinak száma 2-300
fő között mozog, pontos KSH adat az utóbbi évekből nem áll rendelkezésre. Az iskola korábban a
kastélyegyüttesben működött, 2016 és 2017 között új épület épült a középiskola számára.
A Joseph Haydn Zeneiskola 11 oktató közreműködésével színes művészeti kínálatot nyújt, az iskola
2018-ban már 35 éves, a kastélyegyüttesben működik.
Összefoglalásul elmondható, hogy a fertődi oktatás térségi szerepkörét, szervező-feladatát betöltve
látja el feladatát, infrastrukturális feltételei fokozatosan javulnak.
1.8.1.2

Egészségügy, szociális ellátás

A statisztikai mutatók tükrében a fertődi egészségügy a következőképpen jellemezhető: egy házi- és
gyermekorvosra 1700 fő jut a városban, ami rosszabb némiképp az országos és a megyei átlagnál is,
viszont a soproni járás, és a központi város értéke is ennek közelében mozog. A háziorvosok
betegforgalma az utóbbi években 25-27 ezer fő között mozog. A településen két orvosi rendelő
működik (az egyik Eszterházán, a másik Süttörön). Ehhez hasonlóan két fogorvosi rendelő működik, de
ezek hatóköre egy-két szomszédos falura is kiterjed. Kórház nincs a városban – ahogy már láttuk –, a
fentiek mellett védőnői szolgálat működik, a gyógyszertári ellátást két telephely végzi.
A szociális ellátás fő szerve a Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ. A központ 10 falura
kiterjedően (a Fertő parton Fertőbozig hat település, illetve Pereszteg, Pinnye, Nagylózs és
Agyagosszergény) Család és Gyermekjóléti Szolgálatot, gondozási központot (idősek nappali ellátása)
és számos klubot (idősek klubja, ifjúsági klub, álláskereső klub stb.) gondoz. Az ellátott segítségnyújtási
formák között szerepel a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti
szolgálat, idősek nappali ellátása. Egyéb tekintetben Sopron és Kapuvár hasonló intézményei látnak el
feladatokat a településen.
Önkormányzati bérlakás 25 található a településen. Részletesebb elemzést ezzel kapcsolatosan az
1.10 fejezetben adunk.
A hajléktalanság problémája a városban nem ismert, illetve nincs róla adat.
FERTŐD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat

70

A szociális támogatási rendszer 2015. március 1-től jelentősen átalakult, az önkormányzatok
mozgástere és felelőssége megnövekedett. A település dönti el, hogy milyen problémákra,
élethelyzetekre milyen támogatást nyújt. Egyetlen kötelezvény, hogy a létfenntartást veszélyeztető
helyzetbe került személyek, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdők
részére kötelező rendkívüli települési támogatást nyújtani. Így például a lakhatási támogatás kikerült a
törvény hatálya alól, az önkormányzat viszont továbbra is biztosítja ezt a fajta ellátást a rászorulóknak.
Az önkormányzati segélyezés kiterjed: munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres
szociális segély, rászorultságtól függő egyéb támogatás, átmeneti segélyezés, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, közcélú foglalkoztatás. A támogatott személyek száma néhány fő.
Fertőd szociális feladatait a járáson belül, mikrokörzeti központként látja el, számos funkciót, igényt
kielégítve.
1.8.1.3

Kultúra

Fertőd kulturális életének egyik szervezője a Kulturális és Szolgáltató Központ. Az épületet 2016-ban
az orosz laktanya közösségi épületének felhasználásával alakították ki. A városban könyvtár működik,
20000 kötetes állománnyal. A város másik fő kultúraszervező egysége az Eszterháza Központ, a kastély
múzeumként, színházként, koncertteremként, szálláshelyként, rendezvényhelyszínként működik.
A jelentősebb civil szervezetek a következők:
























Esterházy Pál Alapítvány
Segítő Kéz Szociális Szövetkezet
Esti Nyugdíjas Klub
Eszterháza Alapítvány
Eszterháza Baráti Kör Kulturális Egyesület
Fertődi Sport Egyesület
Fertőd Város Vöröskereszt Szervezete
Fénysugár Alapítvány a Halmozottan Sérültekért
Gyermekmosoly Alapítvány és KHSZ
Karitász Fertőd I.
Karitász Fertőd II.
Esterházy Kastély Kápolna Alapítvány
Községfejlesztő Alapítvány
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Mentes Mihály Alapítvány
Süttöri Szent András Templom Kamarakórusa
Fertődi Fiatalok Egyesülete
Fertődi Lokálpatrióta Egyesület
A Fertődi Babos József Térségi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány
Fertődért Egyesület
Bagatell Alapítvány
Fertődi Íjász Sportegyesület
Fertődi Szállásadók Egyesülete
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Fertődi Sporthorgászok és Természetjárók Egyesülete
Tőzeggyármajor Fejlődéséért és Közbiztonságáért Egyesület

Az említettek mellett a kulturális programok szervezésébe a Fertő-Hanság Nemzeti Park is besegít.
A város gazdag kulturális hagyományokkal rendelkezik, amelyeket kisvárosi intézményhálózata és
aktív, tevékeny civil szervezetei segítségével ölt programokba. A város sajátossága, hogy kulturális
életét több intézmény szervezi párhuzamosan.
1.8.1.4

Sport

A város sportolási lehetőségei korlátozottak. Az óvodai épületek közül csak egyikben van tornaszoba.
Az iskolai tornaterem, a kosár, illetve kézilabdapálya szűkös, főképp a mindennapos testnevelés
megvalósításához, a helyzeten a műfüves pálya segített valamelyest. Az iskolai és lakossági igényeket
ezen kívül a labdarúgó pálya és egy új műfüves focipálya elégíti ki. A labdarúgás mellett íjászat, atlétika
és karate edzés folyik a városban. A labdarúgó pálya meglehetősen leromlott infrastruktúrával
rendelkezik (öltöző épület).
A város sportélete jelentős, ám szűk keresztmetszetek vannak az infrastruktúra területén (uszoda
hiánya).

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása
Fertőd Város önkormányzata és intézményei munkája során érvényesül az esélyegyenlőség. Az egyenlő
bánásmód érvényesítése érdekében elfogadott esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik a település. Az
Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Fertőd Város Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében elvégzendő
feladatokat, amelyek a horizontalitás elvét szem előtt tartva készültek. A program 2011–2016 közötti
időszakra készült. Az Önkormányzat esélyegyenőségi politikáját munkáltatói, szolgáltatás-nyújtó és
intézményfenntartó szerepkörében érvényesíti.
A helyzetelemzés azonosított problémái és javasolt beavatkozásai:
Foglalkoztatás:








A városban a polgárok gazdasági aktivitása az országos átlagnál jóval jobb az álláskeresők
számának tekintetében. Azonban a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatást az
önkormányzatnak több pályázati programmal szükséges segíteni.
Fogyatékos munkavállaló alkalmazása az önkormányzatnál legalább a kvóta mértékéig.
Vezetői szinten el kell készíteni az önkormányzat humán-erőforrás stratégiáját, amibe be kell
építeni a fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalók felvételével,
továbbképzésével, foglalkoztatásával kapcsolatos irányelveket és feladatokat.
A roma lakosság foglalkoztatási szintjének vizsgálata – foglalkoztatásuk az önkormányzatnál és
intézményeinél legalább lakosságszám arányosan.
Közcélú foglalkoztatásban részesülők alkalmazása az önkormányzat intézményeiben.
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Fogyatékos személyek, romák alkalmazása.
Rugalmas munkaidő biztosítása a GYES-ről, GYED-ről visszatérő szülőknek. Igény szerint
részmunkaidős foglalkoztatás biztosítása a kisgyermeket nevelő szülőnek.

Szociális és Közszolgáltatások:













A településen nyújtott szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést a jogszabályok és a helyi
szabályozások lehetővé teszik. Nélkülözhetetlenek viszont a településen élő hátrányos
helyzetű csoportok életkörülményeinek pontos ismerete. (fogyatékos személyek, romák,
gyermeküket egyedül nevelő szülők) Ennek begyűjtése és nyilvántartásának megoldása a
kiinduló feladat.
A helyi szociálpolitikai stratégiában jelenjen meg közép és hosszú távon a hátrányos helyzetű
csoportok életfeltételeinek javítása.
A helyi szociálpolitikai stratégiának összhangban kell lennie település egyéb fejlesztési
terveivel, kiváltképp az oktatási és foglalkoztatási koncepciókkal.
A település rövid távú céljaként kell meghatározni, hogy a soron következő beóvodáztatás
alkalmával több gyermek után vegyék igénybe a beóvodáztatási támogatást.
Az önkormányzat dolgozóinak felkészítése (továbbképzéssel, szolgáltatás átszervezésével) a
súlyosan fogyatékos ügyfelek fogadására. Szolgáltatás szervezettebbé tételével fokozni a
hatékonyságot.
A közintézmények teljes körű akadálymentesítése: fizikai, majd infokommunikációs.
A közoktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő együttműködése
A Város az esélyegyenlőségi tervét harmonizálja a közoktatási intézményeinek
esélyegyenlőségi tervével, amely elősegíti ezen fejlesztési tervek megvalósítását.
Az óvoda és a védőnő közösen a településen felkeresi a 3 éves korú be nem óvodázott
halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermekeket.
Az akadálymentesítés teljes költségének felmérése, cselekvési terv készítése a megvalósításra,
pályázati források biztosítása.

Lakhatás:






A települési Önkormányzatnak olyan pályázatokat szükséges megcéloznia, amelyek révén
biztosítható a település infrastrukturális feltételrendszerének megerősítése, javítása, valamint
a középületek akadálymentesítése.
A romák lakhatási feltételeinek vizsgálata.
Az intézmények a saját infrastrukturális feltételeinek javításával járuljanak hozzá a település
infrastrukturális feltételeinek javításához.
Szükség esetén a romák lakhatási helyzetének javítása.

Egészségügy:



A szűrővizsgálatokon való magasabb részvétel érdekében szükséges felvilágosító kampány
kidolgozása, végrehajtása.
Együttműködési megállapodás kötése az önkormányzat székhelyéhez közel működő,
fogyatékos személyek érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezettel (szervezetekkel), mert
ezek számos hasznos információval, tanáccsal tudják segíteni az önkormányzat munkáját.
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Célszerű önkormányzati szinten – az 1998. évi XXVI. törvény mellékletében foglalt ütemezés
figyelembe vételével – akadálymentesítési ütemtervet készíteni felelős, forrás és határidő
megjelölésével.
Egészségnap rendezése a településen a közoktatási intézményekkel együtt, egyszerűbb
szűrővizsgálatok biztosítása helyben (pl. cukor betegség, magas vérnyomás, túlsúly) különösen
a romák körében
Akadálymentesítés: Fel kell mérni, hogy az önkormányzat felelősségi körébe hány, az
akadálymentesítés törvényi kötelezettségével érintett, közszolgáltatást nyújtó intézmény
tartozik, illetve hogy ezek hány épületben működnek. Fel kell mérni, hogy az érintett épületek
megfelelnek-e a fizikai akadálymentesség – vonatkozó jogszabályokban és a Segédletben
megfogalmazott – feltételeinek.
A fentieknek meg nem felelő épületeken el kell végezni a vonatkozó jogszabályok és
dokumentumok szerinti építészeti-műszaki átalakításokat.
Javasolt felmérni, hogy az akadálymentesítési átalakításokhoz nyerhető-e hazai vagy európai
uniós forrásból támogatás.

Oktatás:




A település oktatási helyzetének javítása érdekében végrehajtja a Közoktatási
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Tervben megfogalmazottakat, melyben
részletesen bemutatásra kerültek az oktatáshoz kapcsolódó problémák, hiányosságok,
valamint az ezek felszámolását és az esélyegyenlőség előmozdítását célzó a fejlesztési irányok,
konkrét intézkedések.
A közoktatási intézmények elkészítik a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési
igényű tanulók ellátását segítő, egyéni fejlesztésen alapuló programjukat a települési terv
alapján

Nemek egyenlősége:






Foglalkoztatási programok „nőtámogató” eszközökkel (gyermekfelügyelet, iskolai, óvodai
nyitva tartáshoz igazodó programok).
A nők bérezésének áttekintése – az önkormányzat és intézményei esetében.
Ajánlott szükségletfelmérés készítése a családsegítő, gyermekjóléti szolgálatok/központok és
a háziorvos, gyermekorvos, védőnői szolgálatok bevonásával a „Szolgáltatástervezési
koncepció” alapján a (1993.évi III. törvény (Szoctv.) 92. § (3)-(10) bekezdés) a „bázisadatok”
összegyűjtéséhez. (2 évente) megújítandó).
Az intézményekben a férfiak és nők bérezésének megállapítása azonos elvek mentén.
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1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre
Fertőd kisváros, jóllehet ehhez mérten jelentősebb munkaerő vonzáskörzettel rendelkezik, elsősorban
a turizmusnak, a VELUX és a FÉSZ cégeknek köszönhetően. Előbbi jelenti az egyetlen nagyvállalatot
(több mint 250 foglalkoztatott) a városban. Középvállalat (50-249 fő foglalkoztatott) nincs, a 10-49 fős
kisvállalatok száma 8-9 darab, az 1-9 fős mikrovállalkozásoké 400 közelében mozog. Ezek alapján
megállapítható, hogy a város súlya kisvárosi szerepköreinek megfelelő.
A regisztrált vállalkozások száma 2008 óta – tehát a válságtól függetlenül – 140-150 között mozog 1000
főre vetítve, vagyis a városban mintegy 4600-4700 vállalkozás található. Járási összehasonlításban ez
átlagosnak mondható, alatta marad viszont egyaránt az országos, régiós és megyei átlagnak (1.9–1. és
2. ábra).

1.9–1. ábra. 1000 főre jutó regisztrált gazdasági vállalkozások száma a soproni járásban, 2014
(Adatok forrása: Teir)

Az egy lakosra jutó jegyzett tőke tekintetében a város kismértékben átlag feletti a járásban (1.9–2.
ábra), viszont az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték tekintetében átlag alatti, ami a helyi gazdaság
alacsony technológia-intenzitására utal (1.9–3. ábra). Utóbbi esetében Fertőszentmiklós és
Sopronkövesd mutatja a legmagasabb adatokat a soproni járásban.
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1.9–2. ábra. Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft) a soproni járásban, 2014
(Adatok forrása: Teir)

1.9–3. ábra. Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték (1000 Ft) a soproni járásban, 2014
(Adatok forrása: Teir)
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1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.2.1

Mezőgazdaság, ipar, kereskedelem

A mezőgazdaság tekintetében a Fertő-part hagyományosan jelentős szerepkörű térség. Az itt élők a
Fertő halát, nádját, majd a tó visszahúzódásával a savanyú legelőkön megtermett szénát szállították a
környező városok, elsősorban Sopron piacára. Később a jószágtartás is fellendült, majd a 20. század
elején a falvakban – különösen Fertőhomok, Hegykő és Hidegség településén – fellendült a
zöldségkertészet, mindezeknek még ma is megvannak a hagyományai, Hegykőn például jelentős
tejtermelő tehenészet működik (Hegykői Mezőgazdasági Zrt.). Fertődön emellett a növény, különösen
gyümölcstermesztés és ehhez kapcsolódóan a nemesítés képvisel nagy jelentőséget. Mindez
valamelyest tetten érhető a mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások számában, arányában, ugyanis
a vállalkozások mintegy harmada a primer szektorban tevékenykedik, igaz ez a szám kisebb falvak
esetében még magasabb.
Az iparban, építőiparban tevékenykedő vállalkozások aránya az összes vállalkozásból az országos
átlagnak megfelelő. Ez összesen 48 darab vállalkozást jelentett 2014-ben, ebből 19 feldolgozóiparban
szerepelt (1.9–4-5. ábra).

1.9–4. ábra. Mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya a soproni járásban, 2014
(Adatok forrása: Teir)

1.9–5. ábra. Iparban, építőiparban regisztrált vállalkozások aránya a soproni járásban, 2014
(Adatok forrása: Teir)
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A szolgáltatásokban a fentiekből következően a vállalkozások kicsivel több mint a fele tevékeny. Ebből
kereskedelem, gépjárműjavítás 53, szállítás, raktározás 6, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 30,
információ, kommunikáció 14, pénzügyi, biztosítási tevékenység 12, ingatlanügyletek 46, szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység 35, adminisztratív, szolgáltatást támogató tevékenység 8, oktatás
11, humán egyészségügyi, szociális ellátás 7, művészet, szórakoztatás, szabadidő 5, egyéb szolgáltatás
27 (2014).
A település városi szerepkörét jelzi, hogy az ezer lakosra jutó kereskedelmi egységek száma Fertődön
a legmagasabb a járásban (1.9–6. ábra). 2014-ben 4 élelmiszer jellegű üzlet, 9 ruházati bolt, 20
vendéglátóhely volt a városban.

1.9–5. ábra. 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi egységek száma a soproni járásban, 2014
(Adatok forrása: Teir)

1.9.2.2

Turizmus, vendéglátás

A gazdasági szerepkör egyik speciális ágát jelenti a turizmus. A turizmus irányítása ugyanakkor nem
kizárólag a város lehetősége, a terület meglehetősen sokszereplős. Az önkormányzatok érdekeit
igyekszik összehangolni a Fertő-táj Világörökség Tanácsa Egyesület, emellett a Fertő-Hanság Nemzeti
Park, illetve az erősebb centrális függésű Eszterháza Központ a főszereplő ezen a téren.
A város jelenlegi imázsa alapvetően az Esterházy-kastély és a Fertő köré épül, ezek termékké
formálásában alapvetően tehát nem a város a főszereplő.
Az összes kereskedelmi és magánszálláshely férőhelyeinek száma 2014-ben 155 volt. A városban
található 5 panzió 11 vendégház, emellett 4 vendéglő. Szálloda jelenleg nem működik a településen,
igaz a kastélyban van ennek potenciálja, illetve infrastrukturális alapja néhány berendezett lakosztály
képében.
Az adatok tükrében – Hegykővel összehasonlítva Fertődöt – jól látható, hogy a termálturizmus
felfutásával hogyan cserélt helyet, és került külön dimenzióba a két település. Mindez egyúttal jelzi,
hogy van potenciál a településen, tudatos fejlesztéssel elérhető a korábbi vendégszám is akár. A fertődi
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vendégforgalom a 2003-as tetőzés után – ekkor még működött a városban egy kemping – több lépcsőt
követően 2010-re zuhant a mélypontra, azóta nagyon enyhe növekedés történt csak (1.9–6. ábra).
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1.9–6. ábra. Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis)

A külföldiek részesedése a vizsgált relációban hasonló. Hegykő esetében meredek felfutás látható, s a
20-24 ezer vendégből 11-15 ezer külföldi. Fertőd esetében a 2003-as csúcsot követően szintén 2010ben érte el mélypontját 54 fővel, azóta ingadozás látható (1.9–7. ábra).

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fertőd

Hegykő

1.9–7. ábra. Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis)
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1.9–8. ábra. Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis)

Ha a vendégéjszakákat nézzük különösen éles a különbség. A termálturizmusban résztvevők ugyanis
jóval több éjszakát töltenek el, mint pl. a vélhetően Fertődön megjelenő kerékpáros turisták. Hegykő
sikere 2014-re a 100 ezres vendégéjszaka-szám, amivel az osztrák települések szintjére sikerült
emelkedni. A külföldi vendégéjszaka-számból látható, hogy itt a külföldiek aránya Hegykőn még
magasabb, 4/5, míg Fertődön igen kis szám és részesedés állapítható meg (1.9–8-9. ábra).
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1.9–9. ábra. Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken
(Adatok forrása: KSH Tájékoztatási adatbázis)

Egy nem reprezentatív városi felmérés szerint a turisták kb. fele érkezik kerékpározás céljából a
településre, másik nagyobbik részük a pihenést tette meg fő célnak, ők lehetnek azok, akik több
éjszakát is eltöltenek a településen.
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1.9.3 A gazdaság területfelhasználása
A város szerkezetében meghatározó a kisvárosias beépítés. Az intézményi-kereskedelmi, illetve
szolgáltató funkció ebbe a szövetbe épül bele. Különálló elemként a VELUX ipartelepe mutatkozik,
ennek elhelyezkedése a szállítási igény figyelembevételével nem túl szerencsés. Emellett néhány
major, gazdasági épület-csoport található a süttöri városrész keleti és déli oldalán.
A város barnamezős területeként a volt szovjet laktanya és a tőzeggyármajori egykori uradalmi,
gazdasági terület jelölhető meg. Előbbi rehabilitációja, használata fontos kérdés a városban, részben
már történtek is itt fejlesztések (szolgáltatóház).

1.9.4 A gazdaságfejlesztés eszközei; a gazdasági versenyképesség tényezői
Jelen fejezetben azokat a tényezőket emeljük ki, amelyek a város, illetve térségének üzleti-gazdasági
környezetét formálják, ám más fejezetben nem tértünk ki rájuk: alább az elérhetőségi viszonyokról, a
szakképzési rendszerről és az ipari parki infrastruktúráról lesz szó.

1.9–10. ábra. A főváros közúti elérhetősége az Északnyugat-Dunántúlon, 2013
(Adatok forrása: KSH)

Elérhetőség
A hivatkozott térképeken Fertőd és járásának közúti elérhetőségi viszonyaira irányítjuk a figyelmet.
2013-as adatok alapján – amelyek tájékoztató jellegűek, modellszámítások eredményei, amelytől a
valóság eltérhet – a főváros elérhetősége (1.9–10. ábra – Fertőd esetében 110 perc), a legközelebbi
osztrák határátkelőhely elérhetősége (1.9–11. ábra – 10 perc), a legközelebbi autópálya-felhajtó
elérhetősége (1.9–18. ábra – 48 perc), és a legközelebbi megyeszékhely elérhetősége (1.9–19. ábra –
54 perc) vehető fontolóra. Országos viszonylatban – a térképek nélkül is köztudott –, hogy Fertőd
megközelíthetősége elsősorban az osztrák határhoz viszonyítva mondható jónak.
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1.9–11. ábra. A legközelebbi osztrák határátkelőhely közúti elérhetősége az Északnyugat-Dunántúlon,
2013
(Adatok forrása: KSH)

1.9–12. ábra. A legközelebbi autópálya-felhajtó közúti elérhetősége az Északnyugat-Dunántúlon, 2013
(Adatok forrása: KSH)
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1.9–13. ábra. A legközelebbi megyeszékhely közúti elérhetősége az Északnyugat-Dunántúlon, 2013
(Adatok forrása: KSH)

Szakképzési háttér
A gazdaság szempontjából nem lényegtelen kérdés, a szakképzett munkaerőellátottság helyzete,
illetve hogy a helyi oktatás miképpen segíti a képzett munkaerővel való utánpótlást. Az elmúlt
időszakban e terület irányításában az állami feladatátvállalás, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központok, majd a tankerületek felállítása óta a településeknek már nincs ráhatásuk a helyi szakképzési
rendszerre, az indítandó szakokról a központban döntenek. Ezzel párhuzamosan a térségi szakképző
központok is megszűntek, majd létrejött a Soproni Szakképző Centrum, amely átvette a Porpczy iskola
fenntartását. Az ausztriai munkavállalás ugyanakkor nagy elszívó hatást gyakorol a szakképzett
munkavállalók tekintetében, ami problémát jelent a helyi foglalkoztatók számára.
A Porpáczy szakiskola – ahogy korábban jeleztük – kert- és parképítő, turisztikai és pénzügyi ügyintézői
képzést végez, utóbbiakat magyar-német nyelven. Ezek mellett felnőttoktatásban is széles palettát
nyújt a térségben lakók számára.
Ipari park
Ipari parki címmel rendelkező terület a városban nem található.

1.9.5 A gazdasági szervezetek fontosabb beruházásai, és elképzelései
A város gazdasági szervezetei sokrétű pályázati tevékenységgel igyekeztek vállalkozásaikat fejleszteni
az elmúlt néhány éves időszakban is. Az eupalyazatiportal.hu nyilvántartása szerint a 2007–2013-as
programozási ciklusban 12 fertődi pályázat nyert a Gazdaságfejlesztési Operatív programban,
egyenként 5—20 millió Forintos összegeket. A 2014-től kezdődő ciklusban eddig 6 nyertes GINOP
pályázatról lehet beszámolni, itt kiemelkedik a kastély fejlesztésére nyert 3 md Forint (1.9–1-2.
táblázat).
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1.9–1. táblázat. Nyertes GOP pályázatok Fertődön a 2007-13-as időszakban
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Forrás: eupalyazatiportal.hu

Készítette: Progeneral Team Kft. | 9400 Sopron, Deák tér 17.

85

1.9–2. táblázat. Nyertes GINOP pályázatok Fertődön a 2014-18-as időszakban

Forrás: eupalyazatiportal.hu
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1.9.6 Ingatlanpiaci viszonyok
Az ingatlanpiaci jellemzők Fertőd társadalmi, gazdasági fejlettségéről eddig kialakuló képbe illenek: a
soproni járás Győr-Moson-Sopron megye magasabb átlag-ingatlanárakkal jellemezhető térségébe
tartozik, ugyanakkor az árak kelet felé csökkennek, így Fertőd értéke már némiképp alacsonyabb (1.9–
14. ábra). Az ingatlannet.hu adatbázisa szerint Fertődön 2018 elején az átlag négyzetméterár 278 ezer
Forint volt, a legolcsóbb lakás 162 ezer Forintos négyzetméter-áron, a legdrágább 349 ezer Forintos
áron került az adatbázisba. Az eladásra kínált ingatlanok átlag alapterülete 117 négyzetméter, átlagára
32 M Forint volt, a legolcsóbb lakást 17, a legdrágábbat 70 M Forintért árulták. Az átlagárak a
lakóingatlanok esetében trendszerűen folyamatosan emelkedtek 2008-ig (273 ezer Forint), közben
2010-ben volt egy mélypont (114 ezer Forint), majd a jelenre 283 ezer Forintig emelkedtek az árak.

1.9–14. ábra. Az ingatlanok átlagára négyzetméterre vetítve, 2018.
(Adatok forrása: www.ingatlannet.hu/statisztika/)

Fertőd sokoldalú mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező település, a város gazdasági
imázsához elsősorban a VELUX és a FÉSZ cég járul hozzá. A turisztikai vállalkozási aktivitás magas,
ugyanakkor ez nem tükröződik a vendégforgalmi adatokban.
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1.10 AZ

ÖNKORMÁNYZAT

GAZDÁLKODÁSA,

A

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

ESZKÖZ-

ÉS

INTÉZMÉNYRENDSZERE

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
1.10.1.1 Költségvetés
Az önkormányzatok bevételi forrásai körében jelentős átrendeződés történt az utóbbi években az
önkormányzati feladatellátás átalakításával párhuzamosan, amellett, hogy a költségvetési tervezés, a
könyvvezetés és számvitel szabályai is megváltoztak. A bevételek körében megmaradt ugyan a három
fő csoport (saját adók, átengedett központi bevételek, állami hozzájárulások, támogatások), 2013-tól
a személyi jövedelemadó helyben hagyása, részbeni átengedése az önkormányzatok számára teljesen
megszűnt, a gépjárműadó pedig 100%-ról 40%-ra csökkent. Az új önkormányzati törvény
feladatfinanszírozási rendszert vezetett be, ahol a helyi önkormányzatok számára csak a kötelezően
ellátandó, törvényben előírt egyes feladatoknak a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt
közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását finanszírozza a központi költségvetés, mégpedig
feladatalapú támogatással, vagy a szociális ellátó rendszerben még megmaradt a normatív alapú
finanszírozás is.
Fertőd város költségvetése kiadási és bevételi oldalon az utóbbi években rendre 1 md Forint körül
alakul, intézményi finanszírozással együtt. Ahogy azt a település a 2015-ös gazdasági programjában
kitűzte, megvalósult a költségvetés stabilizálása, amely kiszámítható gazdálkodást tesz lehetővé.
Tartozásállományt a 2018-as költségvetési rendeletében a település nem tervezett.
A helyi adók közül a helyi iparűzési adóbevétel, az idegenforgalmi adóbevétel képez fontos szeletet,
emellett a vagyoni típusú adók sorában az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója adó
említhető. A város az elmúlt években 100-120 millió Forint bevételt realizált, a 2018. évi terv 140 millió
Forint.
1.10.1.2 Gazdasági program1
Fertőd városa 2015. március 25-án fogadta el Gazdasági Programját (2015-2019), amely rögzíti az
időszak költségvetés-tervezésének elveit, az önkormányzat településfejlesztésének elveit, céljait:











1

a város költségvetésének helyreállítása, stabil gazdálkodás megteremtése
városrehabilitációs pályázat sikeres, határidőre történő befejezése
EU-s pályázati lehetőségek folyamatos kiaknázása
helyi intézmények megtartása, színvonalas, de költséghatékony működtetése
a város térségi oktatási, közigazgatási, szolgáltatási szerepének erősítése
az adófizető és munkalehetőséget biztosító vállalkozások megbecsülése
a magántőke beruházási terveinek ösztönzése, új vállalkozások letelepedésének, munkahelyek
teremtésének segítése
az építkezni, letelepedni szándékozók segítése
városhoz méltó utak, járdák, közterek, játszóterek és autóbuszvárók biztosítása
turisztikai lehetőségek, elképzelések támogatása

Fertőd Város Önkormányzatának 2015-2019 évek közti időszakra vonatkozó gazdasági programja
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1.10.2 Az
önkormányzat
településfejlesztési
gazdaságfejlesztési tevékenysége

intézményrendszere,

város-

és

Az önkormányzat településfejlesztési tevékenységét saját szervezetén belül látja el a polgármester és
a jegyző irányításával, külsős cégek közreműködésével.
A város a gazdasági programnak megfelelően aktív pályázati tevékenységet folytat. Az előző tervezési
periódusban 830, a jelenlegiben ezidáig 585 millió Forint pályázati forrást nyert.
Az Európai Uniós pályázatok közül a 2007-2013 ciklusban az alábbiak emelhetők ki:
1. Biztonságos és fenntartható kerékpáros közlekedésért a Fertő/Neusiedler See kultúrtájon
(NYDOP 4.3.1/B Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén) 192 millió Ft
2. Fertődi Általános Iskola informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP 1.1.1-07/1 A pedagógiai,
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése) 27 millió Ft
3. Fertőd Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése) 20 millió Ft
4. A fertődi Haydn-sétány kialakítása (NYDOP 3.1.1/C-09 Kisléptékű, pontszerű kisvárosi
fejlesztések) 50 millió Ft
5. Eltérő képességű emberek egyenlő esélyű hozzáférése a szociális ágazatban (NYDOP 5.1.1/C09 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)) 6,7 millió Ft
6. A városközpont megújítása Fertődön (NYDOP 3.1.1/A-09-2f Városközpontok funkcióbővítő
megújítása a nem megyei jogú városokban) 542 millió Ft
Az Európai Uniós pályázatok közül a 2014-2020 ciklusban az alábbiak emelhetők ki, ezek többsége még
folyamatban van:
7. A fertődi II. sz. háziorvosi szolgálat orvosi rendelőinek felújítása" (TOP-4.1.1-15-GM1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése) 22 millió Ft
8. Fertőendréd és Fertőd településeket összekötő kerékpárút létesítése (TOP-3.1.1-15-GM1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés) 83 millió Ft
9. Az egykori laktanya területének funkcióváltó megújítása Fertődön (TOP-2.1.1-15-GM1 Barnamezős területek rehabilitációja) 225 millió Ft
10. FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA (KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez) 7 millió Ft
11. Fertőd Város népességmegtartó képességének javításáért (EFOP-1.2.11-16 - Esély Otthon) 172
millió Ft
12. Iparterület elérhetőségének fejlesztése Fertődön (TOP-1.1.1-16-GM1 - Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése) 75 millió Ft

A felsorolásból látható, hogy a város– illeszkedve az Integrált Városfejlesztési Stratégia céljaihoz – négy
fontos területre koncentrálta a fejlesztéseit: a városközpont kialakítására, fejlesztésére, a volt szovjet
laktanya barnamezős területének a megújítására, a kerékpáros turizmus infrastruktúrájának javítására,
illetve a humán szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére. Az IVS megvalósulása terén
megfogalmazható, hogy számottevő eredményeket sikerült elérni.
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1.10.3 Foglalkoztatáspolitika
A város kiegészítő szerepet vállal a munkahelyteremtésben, ezt oktatáspolitikáján, gazdaságpolitikáján
keresztül valósítja meg.
A közfoglalkoztatás átalakuló rendszerében törekednek a hátrányos helyzetű, munkaerőpiacról
kiszoruló emberek munkaerőpiaci reintegrációjára. A közfoglalkoztatás az utóbbi években néhány fő
volt.

1.10.4 Lakás- és helyiséggazdálkodás
A város nem rendelkezik nagy lakásállománnyal, ez is kismértékű csökkenést mutatott az elmúlt
időszakban. A lakásállomány üzemeltetését, karbantartását a Fertődi Városgazda Kft. végzi.

1.10.5 Intézményfenntartás
Az állami feladatátvállalás következtében a települések életében markáns változások zajlottak le az
elmúlt években. Közismert, hogy a kórházak és az iskolák állami fenntartói kezelésbe kerültek. A
köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a 3000 főt meghaladó
önkormányzatok esetében a szakiskolák kivételével ugyanakkor az önkormányzatokra bízta az iskolák
működtetését. Ennek alapján Fertőd fenntartja, működteti a település óvodáját és általános iskoláját,
továbbá hasonló szerepet tölt be a közművelődés és a szociálpolitika területén.

1.10.6 Energiagazdálkodás
A városban távhőszolgáltatás nem létezik. A gáz, elektromos áram, víz-közmű szolgáltatást a térségben
megszokott vállalatok végzik.

1.10.7 Településüzemeltetési szolgáltatások
A városban a településüzemeltetési szolgáltatásokat - -település karbantartás és őrzés, parkfenntartás,
önkormányzati bérlakások üzemeltetése a Fertődi Városgazda Kft. végzi. Emellett a cég külső megbízók
részére fuvarozást, rendezvényszervezést is vállal.
Az önkormányzatok település és gazdaságfejlesztési tevékenysége szempontjából meghatározó
változások történtek az elmúlt években. Ilyen volt az állami adósságátvállalás, illetve az oktatás és
az egészségügy területén működő intézmények egy részének (bölcsődék, óvodák, és helyi körzeti
orvosi és fogászati ellátás stb. kivételével) állami fenntartásba vétele. A város részben e cégein
keresztül, ám főképpen saját jogán aktív pályázati periódust tudhat maga mögött. A projektek négyöt fő területen valósultak meg: városközpont megújítása, barnamezős rehabilitáció, kerékpáros
infrastruktúra, közintézmények felújítása.
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1.11 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.11.1 Természeti adottságok
1.11.1.1 Geológia és domborzat, talaj
Tájföldrajzi jellemzők
Fertőd térségében a Hanság és a Fertődi-sik tájrészletek azok, amelyek meghatározzák a település és
környékének természeti viszonyait. A Rábaköz az Ős-Rába kavicstakarójából épült fel, enyhén hullámos
felszínű síkság, folyóvizekben (részben átalakított vizekben) gazdag.
A Hanság egykor hazánk egyik legnagyobb kiterjedésű összefüggő lápterülete volt. Az egykori
lápterület a Fertő tótól keletre elterülő, azzal együtt kialakult – a Rábaköz és a Mosoni-síkság közé
ékelődött – nyugat-keleti irányban hosszan elnyúló süllyedő és feltöltődő medence, tengelyében a
Hansági főcsatornával. Hossza Lébénytől a Fertőig 55 km; szélessége átlagosan 12 km. A bősárkányi 4
km-es lápszűkület két medencére osztja: a nyugati törzsmedencére (ez a Kapuvári, vagy Déli-Hany) és
északi részmedencére (ez a Lébényi-, vagy Északi-Hany). A Dél-Hanság 4643 ha, az Észak-Hanság pedig
4059 ha területen fekszik. Más-más forrásokban a különböző szerzők eltérő módon értelmezték a
Hanság területi kiterjedését. A lehatárolás történhet a genetikai talajtípus elterjedése szerint; a
mezőgazdasági táj alapján; az erdőgazdasági táj kiterjedése és a vízzel mindenkor elöntött terület
nagysága szerint is.
Domborzat
A Hanság kistáj 75%-a lápi agyaggal, iszappal és tőzeggel fedett alacsony ártér, melynek túlnyomó része
belvízmentesített. A felszín felszabdaltságát a sűrű (1,25 km/km2) belvízmentesítő csatornahálózat
jelenti. A magas talajvízállás hatása alól csak a 115 m feletti szintek mentesülnek. A Hanság átlagos
tengerszint feletti magassága 113-117 m. A sík felszínből, elsősorban a peremi részeken, 3-4 m magas,
szél által kialakított dombok, úgynevezett gorondok emelkednek ki. A területnek természetes lefolyása
semmilyen irányban nincs. A táj néhány dombhát kivételével sík. Felszíne a peremrészektől kiindulva
enyhén lejt a medence belseje felé, valamint a Pomogy-Fertőd vonaltól kelet felé is.
A Fertődi-sík kistáj nagyobb részében magasártéri helyzetű hordalékkúp síkság. Tengerszint feletti
magassága északon 113-115 m, délen 120 m körüli. A felszínt megközelítően 1 km/km2-es sűrűségű
csatornahálózat tagolja.
Földtani adottságok
A Hanság földtanilag a Duna és a Rába hordalékkúpja közé zárt korlátozott lefolyású medence. Felszínét
jelenkori öntésanyag, -homok és –iszap, láptőzeg és szigetszerűen pleisztocén kavicsos homok építi fel.
Nyersanyagai közül a tőzeg és a betonkavics a jelentős.
A Fertődi-sík földtanilag a Rába megsüllyedt hordalékkúplejtője, amelyet jelenkori folyóvízi iszap,
Délkeleten lápi és réti agyag, a rossz lefolyású teknőkben tőzeg, a teraszszigeteken dűnehomok borít.
Utóbbiak alatt helyenként kavics is előfordul. Alattuk 50-100 m vastag jó víztározó homokos-kavicsos
pleisztocén üledékréteg fekszik.
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A Fertő-Hanság medence mélyedésének nyugati és déli határát élesen vonja meg a Fertőmelléki
dombvonulat illetve az Ős-Ikva kiemelkedő hordalékkúpja. Ez az éles határvonal a talajviszonyok
tekintetében is megmutatkozik. Míg a peremi részeken gyakoribbak az erodált erdőtalajok (barna
erdőtalajok és rendzinák), addig a medencében inkább hidromorf talajképződmények: öntés-, réti és
szikes talajok találhatók. A Hanságban az intrazonális láptalajok dominálnak.
A Rábaköz fő genetikai talajtípusa a réti talaj, amely emberi hatásra – itt a folyószabályozások,
lecsapolások révén kedvező folyamatokról beszélhetünk – a mezőségiesedés, sztyepesedés révén
csernozjom réti talajjá alakult át, így a jó mezőgazdasági talajadottságok jellemzik a térséget.
1.11.1.2 Vízrajz
A Hanság fő vízfolyása a Hansági-főcsatorna, de itt található az Ikva, a Répce-Rábca, a Kardos-ér,
valamint a Kis-Rába. A természetes vízfolyások mellett a tájat behálózó lecsapoló csatornák hossza is
jelentős.
Az árvizek a nyár elején jelentkeznek. A talajvízszint mélysége 1-2 m között van, de csapadékos
időszakban helyenként a felszínre is tör. A mélyebb rétegek jó víztározó jellege miatt az artézi kutak
átlagos mélysége 100 m feletti, vízhozamuk közepes.
A Fertődi-sík kistáj a Rába-Rábca és Marcal vízrendszeréhez, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés
szempontjából a Rábca és a Fertő alegységhez tartozik. A területet behálózó csatornák közül a
legjelentősebbek a Keszeg-ér (erősen módosított vízfolyás, belvízelvezetés, vízvisszatartás, vízpótlás
funkciójú), a Kepés-Lesvári-csatorna (mesterséges vízfolyás, belvízlevezetés, öntözés funkció) és a
Megág-csatorna (mesterséges vízfolyás, belvízelvezetés funkció). Az árvizek többnyire a nyár elején
jelentkeznek.
A talajvíz szintje a folyóvölgyekben 2 m-nél magasabban, azokon kívül 2-4 m közötti, a felszín alatti
víztest porózus geológiai adottságú. Fertőd területén jellemzően 300-325 cm közötti. A táj nagyobb
részén kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos a talajvíz.
A rétegvizeket a mélységi kavicsos víztartók tárolják. A talaj és rétegvizekből korlátlan felszín alatti
vízkészlet áll rendelkezésre. A terület az ország más tájai számára is vízbázisnak számítható, ezért a víz
elszennyeződésének megakadályozására fokozott védekezés szükséges.
1.11.1.3 Klimatikus viszonyok
Mérsékelten hűvös és száraz éghajlat jellemző, ahol az északnyugati területeken a napfénytartam évi
összege 1900 óra körüli, északkeleten megközelíti, a déli területeken pedig meghaladja az 1950 órát.
A napsütés sokévi átlaga a Hanságban nyáron 760, télen 180 óra körüli, a Fertődi-síkon pedig nyáron
780, télen 185 óra körüli. Az évi középhőmérséklet északon 10, délen 9,5 és 10 °C közötti, a fagymentes
időszak hossza általában 185-190 nap. Az évi csapadékösszeg 590-640 mm közötti. A hótakarós napok
átlagos száma északon 40-42, délen 35 nap. Az uralkodó szélirány ÉNy-i, az átlagos szélsebesség
északon 3,0 m/s feletti, délen ezen érték alatti.
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1.11.1.4 Élővilág
Növényzet
A Hanság a magyar flóratartomány (Pannonicum) alföldi flóravidékének kisalföldi flórajárásába
(Arrabonicum) sorolható. A Hanság sokáig a Fertő-medencéjével szoros kapcsolatban lévő, azzal
összefüggő vízrendszert alkotó hatalmas kiterjedésű lápos élővilág volt. Az egykor mocsaraszsombékos vidék mára nagyrészt kultúrtáji képet mutat. Eredeti természetes határai pedig jóval
kisebbre zsugorodtak. E változások főként a 18. század második felében történt lecsapolások és
csatorna építések következményei. Az egykor hatalmas nyílt vízfelületekkel, nádasokkal és láprétekkel
borított terület legmélyebb és állandóan víz alatt fekvő részeit lápi növényzet, a magasabb, néha
szárazzá váló részeket pedig „savanyú” füvek borították. Ez utóbbiak remek legelőként és szénatermő
kaszálóként szolgáltak az itt élő emberek számára. A táj változatos felszínét jelenleg is különböző
vastagságú tőzegréteg, lápi talaj fedi. A tőzeges talaj elbomlott és félig elbomlott
növénymaradványokat tartalmazó talaj keveréke. Éppen ezért természeténél fogva gazdag szerves
anyagokban. Jellemző e talajra, hogy igen gyakran meglehetősen nedves, vízzel jól átjárt. A Hanság
ideális élőhely számtalan tőzeges, lápos környezetet kedvelő növény számára.
A Fertődi-sík legelterjedtebb erdőtársulásait a fűz- és égerligetek, a tölgy-kőris-szil ligeterdők, kisebb
területi előfordulásban gyertyános kocsányos tölgyesek és gyöngyvirágos kocsányos tölgyesek
alkotják. A legszárazabb termőhelyeken az erdei gyöngyköleses társulások is megjelentek.
Állatvilág
A Hanság állatvilága az Alföldi (Pannonicum) faunakörzet második faunajárásába, a Kisalföldhöz
(Arrabonicum) tartozik. Faunája a Fertőhöz hasonlóan nagyon gazdag, azzal sok esetben
hasonlóságokat mutat. Számos ritka, védett faj található az Észak- és Dél-Hanság területén is. Az
állatvilágra jellemzőek a síkvidéki tavak, kiterjedt láprétek és égerláperdők faunaelemei, posztglaciális
fajokkal.

1.11.2 Tájhasználat, tájszerkezet
1.11.2.1 Tájtörténeti vizsgálat
A Hanság, de a hozzá szorosan kapcsolódó Rábaköz táji adottságait és ezáltal a tájhasznosítás kereteit
évezredeken át a vizek határozták meg. A folyóhordalékból kialakult síkságot a Hanságba (Hanyba) futó
patakok szabdalták, amelyekben nyáron alig volt víz, de ősszel és tavasszal elöntötték a síkságot és csak
a Rábaköz magasabban fekvő része és a földszigetek maradtak szárazon. A települések a magasabban
fekvő területeken alakultak ki, a szántóföldi művelés is a vízjárás által kevésbé befolyásolt területeken
indult meg a Rábaközben és a Hanság peremén.
Évszázadokon át leginkább az erdőirtások hoztak legjelentősebb változásokat a tájban, a Hanságot
gyökeresen átalakító vízrendezési munkálatok első lépései a XVIII. század második felében kezdődtek.
Az ember folyamatosan jelentős erőfeszítéseket tett a mocsarak lecsapolására, a terméketlen
területek termőre fordítására. Jelentős területeket hódítottak el a lápvilágtól és erdőktől. A I. katonai
felmérés alapján a Hanság peremén a magasabb fekvésű kevésbé vízjárta területeken indult meg
először a szántóföldi művelés.
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A legnagyobb léptékű tájalakításokat magába foglaló időszakot a XIX. század öleli fel, amely korszak
hozzájárult a Hanság szinte teljes átalakulásához, a Rábaköz intenzív mezőgazdasági tájjá változásához.
Az egyre hatékonyabbá váló lecsapolási munkáknak és a technológiai fejlődésnek köszönhetően
intenzívebbé válik a mezőgazdálkodás a térségben. 1811 és 1842 között az Eszterházy uradalom 4060
holdat, Fertőd 9150 holdat mentesített. Duplájára nőtt a gabonatermesztés, elsősorban a búzáé, de az
árpáé is nőtt, továbbá a kukorica termőterülete főleg a sertéstenyésztés térhódításának köszönhetően,
majd a század végén a cukorrépa termesztése is megjelent. Korszerű földműveléshez fejlettebb
állattenyésztés kapcsolódott. Az egyre jobban ármentesített legelőkön növekedett az állatszám.
A XX. század első felében tovább folytak a lecsapolási munkálatok, ami elsősorban a meglévő
belvízmentesítő, illetve öntöző csatornahálózat mélyítésében, karbantartásában, illetve újabb
levezetőárkok ásásában nyilvánult meg. A II. világháború okozta károkat helyreállítva, felújították a
főműveket, de a mezőgazdasági művelésbe vonáshoz további lecsapolóárkokra volt szükség. A
korábban átláthatatlan mocsaras vidék lecsapolási munkáinak befejezését a határ szigorúbb
ellenőrzésének igénye is motiválta. A szabályozások után a láp visszahúzódott és főleg a
peremterületeken megkezdődött a rétek feltörése, a tőzegbányák nyitása, a nagykiterjedésű
égerállományok kitermelése és a mélyebb fekvésű területek erdősítése nemesnyár klónokkal.
A XX. századra egyre erőteljesebben váltak érezhetővé a tájalakítások negatív hatásai. A
mezőgazdasági termelés szerkezete jelentősen átalakult, a nagyüzemi növénytermesztés és
állattenyésztés terjedt el. Jelentősen nőtt a szántók aránya elsősorban a gyepek feltörése miatt, erre
az időszakra a Hanság peremterületein már minden magasabban fekvő területet felszántottak.
Az 1980-as évek végére iparszerűméreteket öltött a mezőgazdasági termesztés, egyes nehezebben
megművelhető területeken a téeszek felhagytak a földműveléssel (legelők, árokpartok stb.) és erdőt
telepítettek. A Rábaköz dél-keleti részén 150, ritkább esetben 250 hektáros egybefüggő szántóföldek
is kialakultak, tóközi és a hanságmenti részeken a sűrű csatornahálózat miatt mozaikosabb a
tájszerkezet.
A XX. században a hansági településeken a szántók aránya 1935-ben éri el csúcspontját, innen enyhe
csökkenés illetve inkább stagnálás figyelhető meg, ellentmondásos tény, de a szántók a 2000-es
években újra növekedésnek indultak (legerőteljesebb növekedés Fertőd közigazgatási területén
jellemző). A gyepek csökkenése viszont rohamléptekkel folytatódott, gyakorlatilag máig meg sem állt
a kivett területek és az erdők lassú, de folyamatos növekedése mellett. Az 1990-es évektől kezdve
országos szinten is megfigyelhető a természetvédelmi szemlélet erősödése. Az 1976-ban tájvédelmi
körzetté minősített 6242,5 ha területű Hanságot 1994-ben csatolták a Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz.
A védett terület több részből áll: Dél-Hanság (4.643 ha), Észak-Hanság (4.059 ha), Tóköz (1.780 ha –
Barbacsi-tó, Fehér-tó).
1.11.2.2 Tájhasználat értékelése, művelési ágak
A tájhasználat változása tekintetében elsősorban a Hanságból vannak kutatási információk. Az adatok
jól mutatják a mocsarak és lápok visszaszorulását, a gyepek, és a legeltetés ideiglenes uralomra jutását
a 19. században, majd a szántók előretörését (1.11–1-2. ábra).
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1.11–1. ábra. Tájhasználat változása a Hanságban
(Forrás: Takács G.: Tájhasználat és tájalakítás a Hanságban a 18-20. században. Fertő-Hanság Nemzeti Park)

1.11–2. ábra. Felszínborítottság változása a Hanságban
(Forrás: Fertő-Hanság Nemzeti Park, Takács Gábor.)

Fertőd területének táji jellegét a felszíni adottságokhoz igazodó területhasználat határozza meg. A sík
területen a viszonylag csekély szintkülönbségek, az eltérő adottságú talajok, a területek lefolyási
viszonyai határozzák meg az optimális tájhasználatot.
Extenzív művelésű mozaikos gyep- és erdőgazdálkodási tájkarakter jellemzi a hansági területeket, ezek
természetvédelem oltalom alatt állnak.
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A települési tájkarakter és a felszíni infrastruktúra által befolyásolt tájkarakter jellemzője az
építmények dominanciája. E területek közé tartoznak a belterületek, a jelentősebb közlekedési utakkal,
vasutakkal, elektromos vezetékkel szabdalt területek. A beépítések koncentrálásával, illetve az
építkezések korlátozásával biztosítani kell a tájkarakterek jellemzőinek megmaradását, így pl. a
tervezett gyorsforgalmi út környezete esetében.
A mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó beépítés a gyengébb termőképességű területeken javasolt,
illetve a természeti vagy tájképi védettség alatt nem álló területeken épületet építeni csak
birtokközpontként lehetséges. Ezáltal biztosítható a külterületek túlzott mértékű beépülése, s nem a
gazdálkodási szükségből fakadó külterületi építkezés.

1.11.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.11.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
Fertőd északi és keleti, hansági területe a megyei területrendezési terv szerint országos és térségi
jelentőségű, az országos területrendezési terv szerint országos jelentőségű tájképvédelmi területbe
soroltak.
Védendő térségi jelentőségű tájképi elemek:
-

A Hanság gyep és erdő művelési ágú, mozaikos szerkezetű területei.

Védendő helyi jelentőségű tájképi elemek:
-

A szántó, gyep és erdő művelési ágú, mozaikos szerkezetű, infrastrukturális elemekkel csekély
mértékben érintett területek.

A tájképvédelmi területen meg kell tartani a táji, természeti adottságoknak megfelelő művelési ágakat,
azok térbeli szerkezetét, a szántóterületek határain lévő fásításokat. A területen szélenergiát
hasznosító műtárgy, távközlési adótorony ne legyen állítható, elektromos légvezeték ne legyen
vezethető, cégtáblán, címtáblán és útbaigazító táblarendszeren kívül hirdető berendezés ne legyen
elhelyezhető.

1.11–3. ábra. Térségi és országos jelentőségű
tájképvédelmi terület.
(Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei TrT)

1.11–4. ábra. Országos jelentőségű tájképvédelmi
terület
(Forrás: OTrT 2017)

FERTŐD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat

96

1.11–5. ábra. Fertőd Helyi jelentőségű tájképvédelmi területe
(Forrás: Fertőd településszerkezeti terv)

1.11.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület,
érték, emlék
Nemzetközi egyezmény alá tartozó területek
NATURA 2000 terület a település közigazgatási területén nem található.
Országos jelentőségű védett területek
A Fertő-Hanság Nemzeti Parkban Fertőd közigazgatási területén országos védelmet kapott
természetvédelmi területek nincsenek. Fertőd közigazgatási területén helyi védelmet kapott
természetvédelmi területek az alábbiak:
•

•

Fertődi Esterházy-kastély parkja
o Védettségi szint: helyi jelentőségű
o Védelmi kategória: TT
o Kiterjedése: 218,59 hektár
o Ebből fokozottan védett: 0 hektár
o Hatályba lépés éve: 1977
Fertőd (Süttör) Vadászház facsoportja, Hercegasszony-allé és Sírdomb
o Védettségi szint: helyi jelentőségű
o Védelmi kategória: TT
o Kiterjedése: 3,55 hektár
o Ebből fokozottan védett: 0 hektár
o Hatályba lépés éve: 1943
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Fertőd közigazgatási területén a Fertő-Hanság Nemzeti Parknak nincsenek védett területei. A
szomszédos települések közigazgatási területén a területek között védett és fokozottan védett
minősítésűeket is találni. A Hanságban három élőhely-típus védett, a láprétek, mocsárrétek és
magassásosok; a láperdők; illetve a nyílt vizes élőhelyek.
1.11.3.3 Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózat elemeit az Országos Területrendezési Terv egységesen jeleníti meg, míg az övezeti
három kategóriáját (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) a megyei rendezés terv vonatkozó
melléklete jelöli (ld. 1.3.3. fejezet).
Fertőd közigazgatási területén ökológiai folyosó övezete található meg. Az ökológiai folyosó övezetébe
olyan területek tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és alkalmasak az ökológiai
hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, puffer területek) közötti biológiai kapcsolatok
biztosítására (1.11-5 és 6. ábra).

1.11–5. ábra. Részlet Győr-Moson-Sopron megye
területrendezési tervéből

1.11–6. ábra. Részlet az Országos Területrendezési
Tervből

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében
egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti,
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. Ezek lehetnek
kultúrtörténeti, természeti egyedi vagy tájképi egyedi értékek. Az egyedi tájértékek felmérése 2004ben kezdődött el a Nemzeti Park területén az NYME EMK hallgatóinak bevonásával. A Tájérték
kataszter (TÉKA) szerint jelenleg az 1.11–2. táblázatban szereplő egyedi tájértékek találhatók Fertőd
közigazgatási határán belül, ezek területi elhelyezkedését a 1.11.–7. ábra szemlélteti.
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1.11-1. táblázat: Egyedi tájértékek Fertődön (Forrás: TÉKA)

Védett érték

Leírás, jelleg

Internátus
Istálló
Festett Madonna szobor

Alkalmazotti (szolgálati) lakás
Állattartó épület
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla

Szárnyas angyal
Harc az óriás hallal
Szentháromság szobor

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla

Kopjafa
Puttók harca a szörnnyel
I. világháborús emlékmű
Zeusz harca a szörnnyel
Feszület
Millenniumi kettőskereszt
Haydn dombormű
Idős tölgyfa
Diófasor
Kereszt
Kereszt
Kereszt
Fertődi temetőkereszt 1.
Nyárligeti kereszt
Temető kereszt
Kompozíció kereszt
Szentháromság-oszlop
Önkormányzati Fakereszt
Kereszt
Fertődi kereszt
Horvat kereszt
Kereszt
Kereszt
Fertődi temetőkereszt 2.
Temetősarki kereszt
Gémeskútak
Feketebokor-major, Borbély-domb
Harangláb
Híd
Egykori őrségépület (1. Gránátos-ház)
Egykori őrségépület (2. Gránátos-ház)
Kőkereszt
Kápolna
Kerti ház
Régi parasztházak
Óvoda (Süttör)
Szent Család szobor
Lovarda
Udvarosház, Fertőd
Kastélymúzeum, Fertőd
Magtár, volt Narancsház

Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
Fa; jellegfa
Facsoport; fasor
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Feszület
Gémeskút
Halom
Harangláb
Híd
Igazgatás; rendvédelem
Igazgatás; rendvédelem
Kálvária-kereszt
Kápolna
Kerti lak
Kilátópont egyedi vagy jellegzetes látványképpel
Közintézmény épülete
Köztéri szobor
Lovarda
Mázsaház
Múzeum
Növényház (üvegház)
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Orangerie
Eszterházy kastélypark
Vári-rét
Sírdomb (Esterházy család sírja)
Porpáczy Aladár sírja
Szálloda és vendéglő
Szobortöredék
Magtár, volt Marionett színház
Korabeli vízműtelep és kút
Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop

Pálmaház
Park
Park
Sír; síremlék; sírjel
Sír; síremlék; sírjel
Szálloda (hotel)
Szentek szobra
Színház
Szivattyútelep
Szobor

Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop
Római katolikus templom
Süttör, Jakab-sziget
Római katolikus templom
Eszterházy címer
Városháza, ún. Muzsikaház
Kínai pagoda
Víztorony

Szobor
Templom
Templom
Templom
Történeti kert
Városháza
Vendéglátó épület
Víztorony

1.11.–7. ábra: Egyedi tájértékek elhelyezkedése Fertődön

(Forrás: TÉKA)
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1.11.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
A helyzetfeltárás alapján a meglévő problémák nem tekinthetők jelentősnek, ám kezelésükkel hosszú
távon egy harmonikusabb ember-táj kapcsolat alakulhat ki, legyen szó a víz-rehabilitációs
munkálatokról vagy éppen az út melletti fásításokról.
A nem célzottan tájhasználati konfliktusok feloldását célzó fejlesztési beruházások minden erőfeszítés
ellenére előbb-utóbb bizonyos fokú konfliktushoz vezetnek, melyek lehetnek területhasználati és
funkcionális, tájökológiai vagy tájképi (vizuális) gyökerűek. A konfliktusok mértéke azonban
összehangolt, átgondolt tervezéssel csökkenthető. Leggyakoribb probléma az infrastruktúrafejlesztések, a beépített területek növelése és a természetvédelem, tájvédelem szempontjainak
ütközése. Jelenleg Fertődön a lakóterületi fejlesztések elmaradása, de a szerkezeti tervben vázolt
várható fejlesztése miatt a konfliktuspontok elsősorban az infrastrukturális fejlesztések irányában
jelennek meg. A „zöldmezős” beruházások közül a pedig a tervezett elkerülő utat lehet kiemelni
konfliktuspontként.
A településszerkezeti tervben megfogalmazott fejlesztések hatásai:
-

Természeti, táji hatások: A hatályos településszerkezeti tervben megfogalmazott fejlesztési
területek a táji, természeti értékekre várhatóan minimális hatással lesznek.
A településkép feltárulásának változásai: a terv biztosítja a településtörténeti mag léptékének és
karakterének védelmét. A szélerőművek számára kijelölt terület a településképileg, tájképileg
érzékeny területeket nem érinti. A közterület rendezéssel térbeli rendszerek alakulása során
lényegében a történelmi és térbeli szerkezet változatlan marad. Műemléki együttes összefüggő
megőrző fejlesztései növelik a műemlékek értékét.
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1.12 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
1.12.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.12.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó
elemek
A zöldfelületi rendszert a növénnyel fedett területek összessége alkotja. Elemei közterületi és nem
közterületi, korlátlan és korlátozott közhasználatú kategóriákba sorolhatók:


Korlátlan közhasználatú zöldfelületek. Ide tartoznak a közparkok, lakó kertek játszóterek
sportpálya valamint a közlekedési területek zöld felületei, és a védő fásítások. A városi szintű
és lakóterületi közparkok a városlakók, idelátogatók rekreációs igényeit elégítik ki.



Korlátozott közhasználatú zöldfelületek. Ide tartoznak az időben korlátozott, általában
intézményekhez kapcsolódó közhasználatú zöldfelületek: ilyen zöldfelület a temető és a fürdő.
Az intézményi zöldfelületeket korlátozottan látogatható intézményi területek alkotják, ezek
közül több is a belvárosban található.



Közhasználat elől elzárt zöldfelületek: e kategóriában a közintézmények hivatalok ipari
létesítmények zöld felülete valamint a családi házak kertjei tartoznak.

Közterületi zöldfelületi elemek
Települési szintű közpark a település teljes lakosságát ellátó, korlátlan közhasználatú zöldfelület.
Fertőd jelenleg nem rendelkezik települési szintű közparkkal, a szerkezeti terv a fejlesztendő
városrészekben jelöl ki közparki funkciót.
Az Esterházy-kastély parkja a zöldfelületi rendszerben elfoglalt helye és a településszerkezeti terv
alapján is városi szintű közkert, de speciális adottságai miatt felhasználása részben korlátozott. A kert
az Esterházy kastély épületegyüttesének szerves része, ezért felújítását a történeti kertek alakítására
vonatkozó szakmai szempontok szerint kell elvégezni.
Az egyes lakóterületi egységek közparkjait a játszóterek jelentik. A játszóterek átépítése, növényzetük
fejlesztése továbbra is feladat.
A települési zöldfelületi rendszer elemei közé tartoznak a belterületi védőerdők, amelyek
közhasználata korlátozott, mert elsődleges feladatuk a védendő területek káros hatások elleni
védelme, ezért használati szempontból ezek nem értékelhető zöldfelületek.
Az utcafásítások a település vizuális – esztétikai értékét növelik, emellett környezetvédelmi szerepük
is van. Értékes növényzetű fásítás található a Táncsics utca kiszélesedő területén.
A fasorok esztétikai szerepének kiteljesedése céljából a belvárosi utcák, valamint a gyűjtő utak
díszfákkal történő egységes fásítása mindenképen indokolt.
Jelentős zöldfelületű intézmények
Jelentős zöldfelületű intézmények a temetők, az iskolák, óvodák, a bölcsőde, a sportlétesítmények.
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Ezek az intézmények akkor láthatják el jól feladatukat, ha megfelelő nagyságú, kellőképpen kialakított
és fenntartott kert csatlakozik az épülethez. Felül kell vizsgálni növényzetüket és meg kell határozni a
szükséges teendőket.
A foltszerű belterületi zöldfelületi elemeket az utcai fasorok, az út menti növényzet kapcsolja össze egy
térbeli rendszerré. A belterületi zöldfelületi rendszert a külterületi elemekkel, elsősorban a belterület
közeli erdőkkel az oda vezető utak fásításával szükséges összekötni, ez a kapcsolati elem a főutak
mentén található fasoroknak köszönhetően igen erős Fertőd város zöldfelületi rendszerében.
1.12.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése
A történeti városmagban található nagyobb kiterjedésű közterületi zöldfelületnek, a fásított utcáknak,
köztereknek, valamint a zöldfelületi borítottsággal rendelkező intézménykertnek köszönhetően a
település jelentős részén érezhetjük magunkat zöld környezetben, azonban ezek minősége,
berendezéseinek hiánya az élvezhetőséget jelentősen rontja. Helyenként hiányosak a zöld felületekhez
kapcsolódó kiszolgáló létesítmények: kerékpártárolók, információs táblák, ülő alkalmatosságok,
szemét tárolók, sokoldalú használatot lehetővé tevő funkciógazdag játszóterek.
Alacsony növényborítottság többnyire csak a gazdasági területeken figyelhető meg. E területek
alacsony zöldfelületi ellátottsága azonban városkapu szerepe miatt hangsúlyos szerepet játszik a
településkép megítélésében az ide látogató szemében is.

1.12.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A településen megfogalmazható zöldfelületekkel kapcsolatos problémák és konfliktusok a
következőkben összegezhetők:







A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény kimondja, hogy a
településen külön jogszabály szerint zöldterületeket, véderdőket kell kialakítani. Az
önkormányzatok feladata lett a település környezetének harmonikus kialakítása, védelme.
A településen járva láthatóan kedvező a magánhasználatú zöldfelületi elemek gondozásában
a lakossági általános hozzáállása, ugyanakkor egy-egy elhanyagolt terület (főleg a növekvő
allergén növények miatt) konfliktusforrás lehet.
A településen belüli zöldfelületi funkciók – túl a városökológiai vagy esztétikai vonatkozásokon
– a viszonylag kedvező zöldfelületi borítottság ellenére sem gazdagok.
Zöldfelületi szempontból konfliktusforrást jelenthetnek a fejlesztések. Ezek többsége a
zöldfelületi elemek ideiglenes (felvonulási terület) vagy tartós megszüntetésével jár
(véglegesen beépített). Sok esetben fakivágással, vagyis csak lassan pótolható zöldfelületi
elemek lehet ezeket a beruházásokat megvalósítani.
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1.13 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.13.1 Területfelhasználás vizsgálata
Jelen fejezetben tárgyaljuk a város mai szerkezetét, annak történeti kialakulását, támaszkodva a
Településképi Arculati Kézikönyv nemrégiben elfogadott dokumentumára. A tartalmi egyszerűsítések
végett nem vizsgáljuk újra a művelési ágak megoszlását, az önkormányzat tulajdoni helyzetét, s az
épített környezettel kapcsolatos konfliktusokat összevontan mutatjuk be az 4. alfejezetben, az
építmények funkció, beépítés és karakter szerinti vizsgálatát pedig a városrészi elemzésekor tesszük
meg.
1.13.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
Ismert, Fertőd nem létezett a történelmi időkben. Az Árpád korban az oklevelek tanúsága szerint
néhány tucat kilométerrel délebbre Iván, Sajtoskál és Nemesládony között helyezkedett el egy Villa
Ferteud (1234), vagy Villa Ferteu (1265), amely egyfajta alapot adott a település nevének kitalálásakor.
Süttör első említése 1289-ből származik, ez képezi ugye a mai település keleti részét. A falu a Kanizsaiak
majd a Nádasdyak birtokához, Kapuvár fennhatósága alá tartozott. Jól ismert az is, hogy a Wesselényi
féle összeesküvés után a 17. század végén a birtokok és a falu az Esterházyak kezébe került. Eszterháza
alapjai egy nemzedékkel később vettetnek meg. 1720-ban vadászkastély épült, ezt átépítve pedig
Esterházy „Fényes” Miklós alakította ki a magyar Versailles-ként ismert kastélyegyüttest. Az
épületkomplexum körül az uradalmi cselédek, jobbágyok házai képezték Eszterháza falut.
A herceg halála után a kastély elhagyatottá vált, azonban a falu megmaradt, s új településként
csatlakozott Sopron vármegyéhez. Az 1.13–1. ábrán látható Eszterháza piciny egyutcás települése, míg
Süttör T alakú települése, a déli ág gyepteres (Angerdorf) kialakítással, középpontban a templommal.

1.13–1. ábra. Eszterháza és Süttör az I. katonai felmérés térképén (1763–1787).
(Forrás: A Habsburg birodalom történelmi térképei. http://mapire.eu/hu/)
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1.13–2. ábra. Eszterháza és Süttör a Habsburg kataszteri felmérés térképén (1860k).
Forrás: A Habsburg birodalom történelmi térképei. http://mapire.eu/hu/

A 19. század közepi kataszteri és a második katonai felmérés térképén egy majd 100 éves növekedés
látható (1.13–2-3. ábra). Jól látszik a süttöri keleti falurész sűrűbb beépítése és Eszterháza nyugati
részének picinyke zsellérházai.

1.13–3. ábra. Eszterháza és Süttör az II. katonai felmérés térképén (1806–1869).
(Forrás: A Habsburg birodalom történelmi térképei. http://mapire.eu/hu/)
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A deszkázott oromzatú, csonkakontyolt, tornácos házak modernizációja a század vége felé indult meg,
a vert falú házakat felváltották a téglából készültek. Ezekből néhány máig is megmaradt. A harmadik
katonai felmérés térképe jelentősebb területi fejlődést nem rögzített (13.1-4. ábra).

1.13–4. ábra. Fertőd az III. katonai felmérés térképén (1869–1887).
(Forrás: A Habsburg birodalom történelmi térképei. http://mapire.eu/hu/)

A 20. század első felében – a két település összevonásáig – számottevő területi fejlődés történt,
Eszterháza elsősorban nyugati irányban, a főutca mentén terjeszkedett, Süttörön pedig új utcák nyíltak
a főútból kiágazóan. Az egyesítés után – immár a szocialista időszakban – lakótelep, laktanya, és
közintézmények jelentették a bővülés egyik oldalát, emellett megindult a település összenövése a
szomszédos falvakkal, elsősorban családi házas beépítések terjeszkedése révén.
1.13.1.2 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Fertőd kisváros, lakóterületi növekedését a népességváltozás trendjei nem indokolják, s azt sem a
világörökségi területbe tartozás, se a környező településekkel való összenövés nem támogatják.
Ugyanakkor elmondható, hogy még így is vannak beépíthető területek, foghíjtelkek, fejlesztési
potenciálok a városban, a két településmag között is. A város egyéb belterületeként megemlítendő
Tőzeggyármajor, egykori uradalmi település, ahol mintegy 110 fő lakik.
1.13.1.3 Funkció vizsgálat
A város sajátossága, hogy két településközponttal rendelkezik. Ez tükröződik a funkcionális
viszonyokban is, mindegyik területen találhatók közintézmények, jóllehet a kereskedelmi-turisztikai
központ az eszterházi településrészre esik.
1.13.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek
A városban részben alulhasznosított barnamezős területként egyfelől a volt laktanya területe jelölhető
meg, amely már számos fejlesztés célterülete volt. Emellett a Tőzeggyármajorban található Esterházy
uradalmi major épületegyüttese számít barnamezőnek.
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1.13.2 A telekstruktúra vizsgálata
1.13.2.1 Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
A városban a régi falusias házakból kevés maradt meg. Leginkább a telekszerkezet őrzi az egykori
beépítési jelleget, a fésűs telekrendszer képében. Süttörön ilyen házakat a Béke utcában találni.
Egyébként a településen a magántelkek házai nagy arányban átépültek, gyakorivá vált a sátortetős ház,
és a kertvárosias jelleget kölcsönző további, elsősorban a szocializmus időszakában dívott háztípusok
(1.13–5. ábra).
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1.13–5. ábra. Tipikus telekstruktúrák Fertődön (Eszterháza, Süttör, Tőzeggyármajor)
(Forrás: Fertőd HÉSZ térképek)

1.13.3 Az épített környezet értékei
Fertőd városában kevés műemléki védettséget élvező épület található, ugyanakkor a kastély
épületegyüttese kimagasló, országos szintű értéket képvisel. Ezzel összefüggésben a településen
történeti kert és világörökségi terület is található, mindkettő a kastélyparkig bezárólag az eszterházi
részre terjed ki. A világörökség kezelési terve ugyanakkor kezdeményezte a világörökségi terület, illetve
annak védőterületének bővítését, így pl. az Esterházy sírdomb védett területbe vonását is.
1.13.3.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
A településen mintegy 30 régészeti lelőhelyet tartanak nyilván, amelynek helyrajzi számait a helyi
építési szabályzat függeléke rögzíti. Számos potenciális fejlesztési terület, pl. Eszterháza és Süttör
közötti beépítetlen terület, lakóház-építések tervezett területei, régészeti érdek által érintett.
1.13.3.2 Műemlék, műemlékegyüttes
Fertődön nyolc tétel műemlék található, ezekből egy a kastély műemléki környezetére vonatkozik.
Megjegyzendő, hogy a kastélyegyüttes számos épülete egy, némelyek viszont külön tétel alatt
szerepelnek a műemlékjegyzékben. Itt a lista közlésében a Településképi Arculati Kézikönyvet vettük
alapul, amely a Fertő-Hanság Nemzeti Park által nyilvántartott táji értékek kategóriájával egészíti ki a
listát (ld. előző fejezet).
Műemlékek:







Esterházy-kastély, 17. sz.-i eredetű vadászkastélyból kiépítve barokk stílusban a 18. sz-ban.
Dísztermében és egykori kápolnájában falképek, barokk, 1764-ből ill. 1766-ból; J.J. Milldorfer
alkotása, nagyobbrészt elpusztult falambériája a 18. sz-ból. Barokk park. Lovarda, Muzsikaház
Bartók Béla u. az Esterházy-kastély műemléki környezete.
Bartók Béla u. Magtár, Hazánk egyik legkorábbi magtárépítménye, régi narancsosház. 1850
körül épült; volt Marionett-színház, barokk, 18. sz. 2013-ban helyreállítva
Bartók Béla u. Híd, 18. sz.
Bartók Béla u. 1. cukrázda, egykori őrségépület, barokk, 18.sz.
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Bartók Béla u. 2. étterem, egykor őrségépület, barokk, 18.sz.
Bartók Béla u. 19. A ház kertjében Szent Család-szobor, barokk, 1740.
Béke u. 83. előtt A ház előtt Szentháromság-oszlop, barokk, 1725.

1.13.3.3 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők. Helyi védelem
A város korábban a Helyi Építési Szabályzatával (13/2010.(XII.01.) Ör. rendelete), ma a Települési
Arculati Kézikönyvével, illetve vonatkozó 20/2017 (XII.14.) önkormányzati rendeletével rögzíti a város
helyi arculatát meghatározó építményeket, illetve beépítési típusokat. A helyi védelem listája
valamelyest szűkült, kikerült pl. a tőzeggyármajori uradalmi épületegyüttes.
Helyi védelem:















Fő u. 2. lakóház
Béke u. 13. lakóház
Béke u. 21. lakóház
Béke u. 23. lakóház
Béke u. 35. lakóház
Béke u. 95. lakóház
Béke u. 18. lakóház
Béke u. 48. lakóház
Széchenyi u. 50. pajta
Mentes Mihály utca, süttöri Szent András apostol templom és kerítése
Mentes M. u. 1. volt óvoda épülete
Bartók Béla u. kapuházak épületei (volt szovjet laktanya)
Bartók Béla u. tiszti kaszinó és víztorony (laktanya)
Bartók Béla u. pince

1.13.4 Az épített környezet konfliktusai, problémái
Az épített környezet problémái részben a házak elhanyagoltságából adódik, részben a beépítés
jellegtelensége, vagy az utcaképbe nem illeszkedő házak formájában jelenik meg. Így említhető a
tőzeggyármajori épületek elhanyagoltsága, vagy a Fő utcai lapostetős kiszolgáló épület. A családi házas
építkezések, s minden egyéb építkezés esetén a világörökségi terület, a nemzeti park léte kívánatossá
teszi, hogy azok bizonyos fokú kontroll (tervtanács) mellett valósuljanak meg.
Fertőd kimagasló műemléki együttesét a kastély sokszínű komplexuma adja, ennek fenntartása,
megőrző fejlesztése országos érdek. A település e terület körül tulajdonképpen egy pufferzónaként
fogható fel, amely a kontextust, tág környezetet formál, amely így korántsem mellékes, hogy milyen
állapotban van, hogyan néz ki, milyen az arculata. Ez aláhúzza azt, hogy a fertődi építkezések –
legyenek azok magáncélúak akár – a közérdekbe tartoznak.
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1.14 KÖZLEKEDÉS
1.14.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Az országos közlekedési hálózatok erőteljesen Budapest irányúak. A különböző szintű térségi
központok elérhetősége jónak mondható, amik megközelíthetőek gépjárművel, autóbusszal vagy
vasúttal (1.14–1. ábra és 1.14–1. táblázat).

1.14–1. ábra: Fertőd közúthálózata

(Forrás: KIRA)

1.14–1. táblázat. Különböző szintű térségi központok elérhetősége
Különböző szintű térségi központok elérhetősége személygépkocsival
Központok

Útvonal

Távolság

Átlagos utazási
idő

Átlagos utazási sebesség

Megyeszékhely – Győr

M85

68,4 km

61 perc

67 km/h

Megyeszékhely – Győr

Autópálya nélkül

64,7 km

69 perc

56 km/h

Régióközpont – Győr

M85

68,4 km

61 perc

67 km/h

Régióközpont – Győr

Autópálya nélkül

64,7 km

69 perc

56 km/h

Főváros – Budapest

M1

189 km

123 perc

92 km/h
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Főváros – Budapest

Autópálya nélkül

195 km

202 perc

58 km/h

Különböző szintű térségi központok elérhetősége távolsági autóbusszal
Központok

Távolság

Átlagos
utazási idő

Átlagos utazási
sebesség

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)

Megyeszékhely- Győr

68,2 km

104 perc

39 km/h

27-25

Régióközpont – Győr

68,2 km

104 perc

39 km/h

27-25

Főváros – Budapest

199,2 km

273 perc

44 km/h

átszállással 10-7

Különböző szintű térségi központok elérhetősége vasúttal
Központok

Távolság

Átlagos
utazási idő

Átlagos utazási
sebesség

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)

Megyeszékhely – Győr

64,0 km

74 perc

52 km/h

0-0; átszállással 6-6

Régióközpont – Győr

64,0 km

74 perc

52 km/h

0-0; átszállással 6-6

Főváros – Budapest

204,0 km

177 perc

69 km/h

0-0; átszállással 5-5

1.14.2 Közúti közlekedés
Magyarország közlekedési hálózatára jellemző a Budapest középpontból kiinduló sugaras I. rendű főút
és gyorsforgalomi úthálózat, melyet érintőirányban II. rendű és egyéb közutak kötnek össze. A soproni
járás területén a 84. sz. II. rendű főút és a 85. sz. II. rendű főút halad végig, érintve a térség központját
és innen éri el az osztrák határt. A főútvonal mellett a környező településeket, így Fertődöt is a
korábbiakban kialakult sugaras elrendeződés alapján lehet megközelíteni rendkívül rossz minőségű
mellékutakon. Elsőrendű és másodrendű főút nem halad át a településen (1.14–2.ábra), de a közelben
található 85 sz. főúton - Csornától az M85 gyorsforgalmi úton - haladva könnyen megközelíthető az M1
autópálya.
Fertőd és a járási települések között a gépjárművel való közlekedés eljutási idejét és távolságát az 1.14–
2. táblázat foglalja össze. Jól látszik, hogy a járás településeire nehézkesen, alacsony átlagsebesség
mellett lehet eljutni. A közutak hosszát a járási központ és a járási településekre vonatkozóan az 1.14–
3. ábra mutatja be.
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1.14–2. ábra. Fertőd belső közlekedési hálózata
Forrás: openstreetmaps.hu

1.14–2. táblázat. Járási települések elérése Fertődről gépjárművel

Járás települései

Távolság (km)

Ágfalva
Agyagosszergény
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza

35
8
31
15
37
14
25
15
4
9
26,5
5
3,5
30
26
7,3
11
24
21

Átlagos utazási idő
(perc)
44
12
35
19
48
18
30
21
8
15
35
10
8
33
28
13
18
30
24

Átlagos utazási
sebesség (km/h)
48
40
53
47
46
47
50
43
30
36
45
30
26
55
56
34
37
48
53
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Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

18
16,6
14,5
22
13,3
4,1
12
19
30
11
2,9
28
23
18
32
25
27
20
29

22
20
20
26
17
7
17
24
34
17
7
34
27
24
35
28
33
24
34

49
50
44
51
47
35
42
48
53
39
25
49
51
45
55
54
49
50
51

Fertőd
Ágfalva
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Önkormányzati kiépített út és köztér hossza (km)
Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza (km)
Önkormányzati kiépített járda hossza (km)
Állami közutak hossza (km)
1.14–3. ábra. Járási települések közútjainak hossza
(Adatok forrása: KSH, 2016)
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Fertőd összekötő útjainak forgalmi adatait a 1.14–4 ábra mutatja: jelentősebb terhelés a település
keleti részén a süttöri városrészben figyelhető meg, a hivatásforgalom és turizmus együttes
eredőjeként.

1.14–4. ábra. Forgalmi adatok.
(Forrás KIRA 2016)

Baleseti mutatók alakulása
Fertődről elmondható, hogy a baleseti mutatók az átlag körüliek, a kis népességszám miatt jobban
szórnak.. 2011-ben és 2013-ban növekedett a balesetek száma, de 2014- óta folyamatosan átlag
alattiak a baleseti mutatók (1.14–5. ábra). Ezekben az években ugrásszerűen csökkent a
személygépkocsik és kerékpárosok okozta balesetek száma.
Motorizációs mutatók
A település motorizációs mutatói –az országos, régiós és a megyei átlag felettiek. Fertőd évente
forgalomba helyezett gépjárműveinek 1000 főre vetített száma 2015-től meghaladja az országos, a
megyei és a régiós mutatókat. 2015-ig Fertőd jelentősen elmaradt, különösen a járási mutatóktól
(1.14–6. ábra).
Az elmúlt években a településen folyamatosan csökken a benzinüzemű gépkocsik aránya (2005-ben
81%-ról 2013-ben 73%-ra) és emelkedik mind a gázolaj (18%-ról 26%-ra), mind az egyéb üzeműeké
(0%-ról 1%-ra). Ez a tendencia megegyezik az országos, régiós és megyei tendenciákkal.
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45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett gépjárművek száma (db/1000fő)
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala)
Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett gépjárművek száma (db/1000fő) GyőrMoson-Sopron megye
Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett gépjárművek száma (db/1000fő)
Soproni járás
Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett gépjárművek száma (db/1000fő)
Fertőd
1.14–6. ábra. Évente forgalomba helyezett gépjárművek száma
(Adatok forrása:, KSH, 2016)

Fertőd

Soproni járás

Nyugat-Dunántúl
(Győr-Moson-…
Győr-Moson-Sopron
megye

Fertőd

Soproni járás

Nyugat-Dunántúl
(Győr-Moson-…
Győr-Moson-Sopron
megye

Fertőd

Soproni járás

350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Nyugat-Dunántúl
(Győr-Moson-…
Győr-Moson-Sopron
megye

Tengelycím

Az elmúlt évekig a településen folyamatosan csökkent a benzinüzemű gépkocsik aránya a térségben a
számuk stagnál a településen kissé emelkedik. Ugyanakkor emelkedik mind a gázolaj, mind az egyéb
üzeműeké. Ez a tendencia megegyezik az országos, régiós és megyei trendekkel is. (1.14–7. ábra)
2011. év
2010. év
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év

Benzinüzemű személy és Gázolajüzemű személy és Egyéb üzemű személy és
tehergépkocsik száma
tehergépkocsik (
tehergépkocsik
(db/1000fő)
db/1000fő)
(db/1000fő)

1.14-7. ábra: Gépjárművek üzemanyag-felhasználás szerinti eloszlása (db/1000 fő), 2011-2016
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1.14.3 Közösségi közlekedés
A távolsági közlekedés meghatározója a távolsági autóbusz közlekedés, a vasúti közlekedés marginális
szerepet játszik Fertőd közlekedési kapcsolatrendszerében. Helyi autóbusz közlekedés nincs.
1.14.3.1 Közúti közlekedés
Helyközi közösségi közlekedés
A városi, a térségi és a távolabbi települések közötti utasforgalmat a helyközi és távolsági járatokkal a
Kisalföldi Volán Zrt. biztosította 2015 január 1-ig, ami beolvadt az Északnyugat-Magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.-be. A helyközi közlekedés minden járási települést elér, de a szolgáltatási
színvonala eltérő. Az 1.14–3. táblázat mutatja be az egyes települések elérhetőségét.
1.14–3. táblázat. Fertőd elérhetősége a járás településiről helyközi autóbusz járattal
Járás települései

Távolság (km)

Átlagos utazási
sebesség (km/h)

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)

33,8

Átlagos
utazási idő
(perc)
79

Ágfalva

26

Átszállással: 21-19

Agyagosszergény

7,7

14

33

25-23, Átszállással 26-25

Csáfordjánosfa

27,5

96

17

Átszállással: 12-11

Csapod

13,0

52

15

0-1, Átszállással: 6-7

Csér

28,7

93

19

Átszállással: 9-12

Ebergőc

35,9

76

28

Átszállással: 9-11

Egyházasfalu

46,4

84

33

Átszállással: 14-14

Fertőboz

13,1

19

41

27-28

Fertőendréd

4,2

6

42

24-24 Átszállással: 26-24

Fertőhomok

7,9

11

43

28-30

Fertőrákos

36,2

78

28

Átszállással: 20-21

Fertőszentmiklós

4,3

6

43

10-10 Átszállással: 10-11

Fertőszéplak

2,5

3

50

29-28

Gyalóka

54,2

130

25

Átszállással: 16-16

Harka

35,4

71

30

Átszállással: 17-16

Hegykő

5,5

8

41

28-29

Hidegség

9,9

15

40

26-27

Iván

26,4

91

17

Átszállással: 16-18

Kópháza

19,3

29

40

25-25 Átszállással: 29-31

Lövő

38,2

66

35

Átszállással: 24-27

Nagycenk

11,6

42

17

2-0 Átszállással: 36-56

Nagylózs

25,3

84

18

Átszállással: 15-16

Nemeskér

41,7

88

28

Átszállással: 18-23

Pereszteg

19,4

42

28

Átszállással: 29-48

Petőháza

6,9

14

30

2-2 Átszállással: 9-8

Pinnye

13,1

33

24

1-0 Átszállással: 15-45

Pusztacsalád

16,9

38

27

1-1 Átszállással: 4-3

Répcevis

54,3

97

34

Átszállással: 11-15
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Röjtökmuzsaj

9,4

17

33

1-2

Sarród

1,6

4

24

13-13

Sopron

27,2

46

35

37-39

Sopronhorpács

42,6

76

34

Átszállással: 16-18

Sopronkövesd

33,5

60

34

Átszállással: 16-22

Szakony

56,3

110

31

Átszállással: 15-13

Újkér

43,8

85

31

Átszállással: 15-15

Und

47

85

33

Átszállással: 15-15

Völcsej

40,1

72

33

Átszállással: 15-18

Zsira

52,6

93

34

Átszállással: 15-15

Az ÉNYKK Zrt. tájékoztatása szerint a város közösségi közlekedésében meghatározó autóbusz
közlekedésben a Sopron–Fertőd viszonylatban a járatszám belső összevetésben magasnak mondható,
munkanapokon félóránként, egyébként óránként járnak a buszok. Kapuvárra iskolanapokon 26-28,
illetve 9-9 járat közlekedik. A táblázatban is látható, hogy mikroközpontként Sarróddal jó kapcsolata
van a városnak, Nyárliget, Tőzeggyármajor és Fertőújlak esetében viszont csak az iskolai időpontokra,
műszakváltások idejére korlátozódnak a járatok. Fertőszentmiklósra is jó a kapcsolat, a járatok viszont
nem igazodnak a vasúti menetrendhez.
Problémaként merül fel, hogy a jelenlegi autóbusz megállóhely nem korszerű, nem nyújt megfelelő
szolgáltatásokat. Itt egy többállásos autóbusz parkolóra, illetve kiszolgáló létesítményekre lenne
szükség.
1.14.3.2 Kötöttpályás közlekedés
Vasúti szempontból Fertőd település periferikus helyen fekszik: a Fertővidéki HÉV mellékvonalon közös
állomással, Fertőszéplakkal, így dominánsabb az autóbuszos közösségi közlekedés. A város nyugati
részén található Fertőszéplakkal közös vasúti megálló. A 9 sz. vasútvonal Fertőszentmiklós-Neusiedl
am See (Nezsider)- közötti forgalmat bonyolítja. Ez a vonal az utolsó magyarországi helyiérdekű vonal,
a Fertővidéki HÉV megmaradt szakasza. Egyvágányú, 2004-ben a teljes szakasz villamosított, a
megengedett maximális sebesség 80km/h. (1.14–8. ábra).

1.14–8. ábra. A GySEV vonalhálózati térképe
(Forrás: http://www2.gysev.hu/rolunk/137)
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(Fertőszéplak)-Fertőd állomásról csak Fertőszentmiklós és Sarród (Fertőújlak) járási települést lehet
megközelíteni átszállás nélkül vasúttal (1.14-9.ábra). Az állomásra az időszakos jegykiadás jellemző. Az
1.14–4. táblázat foglalja össze az eljutási időket és távolságokat.

1.14–9. ábra. Vasúti vonalak és megállók Fertőd térségében
(Forrás: KIRA)

1.14–4. táblázat. Vasúti elérhetőségi idők a soproni járásban
Járás települései

Ágfalva
Agyagosszergény
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs

Távolság

16 km

3 km

33 km
51 km
39 km

Átlagos
utazási idő

Átlagos utazási
sebesség

Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
73 perc
13 km/h
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
3 perc
60 km/h
Közös vasúti megállóhely
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
85 perc
23 km/h
100 perc
31 km/h
89 perc
26 km/h
Nincs vasúti közlekedés!

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)

5-5

5-5

5-5
5-7
5-5
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Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

5 km
10 km

27 km
47 km
57 km

Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
16 perc
19 km/h
65 perc
9 km/h
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
82 perc
20 km/h
Nincs vasúti közlekedés!
96 perc
29 km/h
Nincs vasúti közlekedés!
105 perc
33 km/h
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!
Nincs vasúti közlekedés!

5-5
5-5

5-8
5-7
5-7

1.14.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A járásban igen fejlett a kerékpáros infrastruktúra, Fertődöt is beleszámítva. Fertőd a Fertő körút egyik
fontos állomása, csomópontja.(1.14–10. ábra). Az Országos és megyei területrendezési tervben is
megjelenő, tervezett kerékpárút- hálózat elhúzódik a Fertő-tótól egészen a Szigetközig. Gyalogos
közlekedés kialakítása alkalmas közterület kialakítására komoly igény jelentkezik, elsősorban az
idegenforgalom részéről, a tervezett úthálózati fejlesztések során erre lehetőség nyílik.

1.14–10. ábra: Kerékpárutak Fertőd térségében

1.14.5 Parkolás
A parkolási rendelet hatályába vontan nincsenek fizető-parkolóhelyek, közterületen a parkolás a
rendelet szerint ingyenes. A településen fizető parkolóhely a Pomogyi úton van. Jelenleg komoly
gondot okoz a parkolás az idegenforgalmi főszezonban.
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1.15 KÖZMŰVESÍTÉS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
1.15.1 Víziközművek
1.15.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
Az ivóvízellátás: a lakosság kielégítése ivóvízszabványnak megfelelő ivóvízzel. Magában foglalja a
háztartások és intézmények ivóvízszükségletének és az ipari üzemek ivóvíz-minőségű vízre vonatkozó
igényének kielégítését. Az ivóvízzel való ellátottság tekintetében Fertőd közel 100%-osnak tekinthető,
az város egész területén elérhető ez a szolgáltatás, a népszámlálás időpontjában valamennyi lakásba
be volt vezetve a vezetékes ivóvíz (1.15–1. és 2. ábra).

1.15-1. ábra. Közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)
Forrás: TEIR

1.15-2. ábra. Vízhálózatba kötött lakások aránya (százalék) 2015
Forrás: TEIR
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A víz és szennyvízközmű fontosabb mérföldkövei Fertődön:
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o

1892 Budapest és Győr után Sopronban átadták az ország harmadik vízművét.
1948 Megalakult a Soproni Víz-és Csatornamű Vállalat a Soproni Városi Tanács felügyelete
alatt.
1952 A megyei tanács a Soproni Víz-és Csatornamű Vállalat kezelésébe adta a mexikó-pusztai
és a fertődi vízművet.
1964 Kiépült Süttör (Fertőd II.) vízellátása, és fejlesztve lett Mexikópuszta vízhálózata is.
1972 Üzembe lépett a Fertőmenti Regionális Vízmű I. üteme. Kópháza, Balf, Fertőboz,
Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd és Sarród lakói jutottak egészséges
ivóvízhez.
1980 Elkészült és üzembehelyezésre került a Fertőmenti Regionális vízmű II. üteme (Fertődi új
vízműtelep vízkezelési technológiával, nyersvíz medence, Fertőszentmiklósi 1000 m³ -es
víztorony). Fertőszentmiklós, Fertőendréd és Petőháza községek kaptak egészséges ivóvizet. A
vállalat új neve: Sopron és Környéke Víz-és Csatornamű Vállalat
1995 Elkészült a Fertő-parti községek csatornahálózata, mellyel Fertőboz, Hidegség,
Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd és Sarród községek szennyvízelvezetése és a
fertőendrédi szennyvíztisztító telep üzembelépésével a szennyvíztisztítás oldódott meg.
2007 A vízügyi hatóság kiadta a csapodi és a fertődi vízművek vízbázisainak hidrogeológiai
védőidom kijelölési határozatait.
2012 A Fertődi vízbázis energiaellátásának biztosítására egy 2. biztonsági villamos betáplálás
készült. A fertőendrédi szennyvíztisztító telepen új víztelenítő iszapgépház épült.
2015 A fertőendrédi szennyvíztisztító telepen megvalósult a mechanikai műtárgy építészeti,
gépészeti rekonstrukciója.

A Fertődi Vízműtelep a Fertőmenti Regionális Vízműrendszer részeként az 1.15-4 ábrán látható
településeket látja el ivóvízzel. Az 1.15-3 ábrán a vízminőségi adatokból leolvasható, hogy az
oldottanyag tartalomban nincs határérték túllépés. A szennyvíztisztítás a fertőendrédi tisztítótelep
látja el regionális szinten.

1.15-3. ábra. Vízminőség a Fertőmenti Térségi Vízellátó Rendszer területén
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Fertődön a háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége a KSH szerint 2002 –ben még 139 ezer m3 volt,
az összes szolgáltatott vízmennyiség pedig közel 190 ezer m3 körül mozgott, az utóbbi években ezek
az értékek 115 ezer illetve 149 ezer volt . Ennek egyik okát az emelkedő vízdíjakban kell keresni, ami
egy másik szemponthoz, a takarékossághoz vezet. A közüzemi vízvezetékek hossza a városban KSH
adatai szerint legutóbb 2012-ben növekedett 2 km-rel, azóta 25,8, km hosszú a hálózat.
A térségben jelentősebb vízkivétel ökológiai vízigényként a Hanság főcsatornán jelentkezik (FertőHanság NP.

1.15.4. ábra. A Soproni Vízmű üzemmérnökségének területe - Ivóvíz szolgáltatás.
Forrás: http://www.sopronivizmu.hu

1.15.1.2 Szennyvízelvezetés
A vízellátáshoz szorosan kapcsolódik a csatornázottság kérdése, hiszen mind a környezet terhelésének
csökkentése, mind a lakosság komfortérzetét növeli ezen infrastrukturális elem megléte. Az
ivóvízellátás mellett a szennyvízgyűjtés is a Soproni Vízmű Fertődi Üzemmérnökségének a
kötelezettsége, amelyet már az 1960-as évek vége óta lát el. A kilencvenes évek közepén a családi
házas területeken is kiépült a szennyvízelvezető rendszer. 1995-re elkészült a Fertő-parti községek
csatornahálózata, mellyel e települések szennyvízelvezetése és a Fertőendrédi szennyvíztisztító telep
üzembelépésével a szennyvíztisztítás oldódott meg.
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Az I. ütem elkészültével a térségben keletkező̋ szennyvizek mennyisége nem érte el a tervezett értéket,
de szennyezettsége nagymértékben növekedett, melynek következtében 2004-évben szükségessé vált
a telep II. ütemű bővítése. Ekkor megtörtént a már az I. ütemben megépített betonműtárgyak
technológiai felszerelése, s így a továbbiakban 4 db párhuzamosan üzemelő̋ biológiai sor üzemel.
A telepen települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadása maximum napi 15m 3
mennyiségben történhet. Az érkezett folyékony hulladékot, az erre a célra kialakított szippantott
szennyvíz fogadóaknába kell lerakni. A szennyvíz a kézi tisztítású rácson és az átemelő szivattyúkon
keresztül kerül a mechanikai műtárgy finom rácsa elé.
A szennyvíztisztító telep létesítése során (ld. 35800/4-2/2016.ált. sz. üzemeltetési engedély) kiépített
tisztító kapacitás (1.15–5 ábra):
o
o

Hidraulikai terhelés: 1.900 m3/d
Szennyezőanyag - terhelés: 1259 kg BOI5/d, 20.977 LEÉ

A szennyvíztisztító telep tényleges terhelése a 2012-2016-ben mért adatok átlaga alapján a Soproni
Vízmű Zrt. adatszolgáltatása szerint:
o
o

Hidraulikai terhelés: 1.889 m3/d
Szennyezőanyag-terhelés: 1.022 kg BOI5/d, 17.032 LEÉ

A fentiek alapján elmondható, hogy a telep hidraulikailag közel kiterhelt, míg a szervesanyag
szempontjából alulterhelt.
A városban a csatornahálózat kiépítettsége 97 %-os, de a csatornahálózatra rá nem kötött területeken
az elhasznált, szennyezett víz gyűjtése még a talajban kialakított szikkasztók, tárolók, emésztőgödrök
segítségével történik. Ezek jó része azonban nem szakszerű módon van kialakítva, így nem látja el
rendeltetésszerű feladatát. Az összegyűjtött szennyvizek eltávolítása szippantással történik, amelyet
Fertődön a Soproni Vízmű végez. A szolgáltatás rendjét és módját Fertőd Város Önkormányzata
többször módosított rendelete szabályozza. Előírja az ingatlan tulajdonosának, használójának a
folyékony hulladékokkal kapcsolatos feladatait. A 10 éven belül valószínűsíthető fejlesztések
szennyvizeit a fertőendrédi tisztítómű fogadni tudja

1.15-5. ábra. Biológiailag és III. tisztítási fokozattal tisztított szennyvíz mennyisége (1000 m3) 2015
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A tisztított szennyvíz átlagos minőségét a 2012-2016 közötti időszakban az 1.15–6 ábra mutatja:

1.15-6. ábra. A fertőendrédi tisztított szennyvíz minősége
Forrás: Soproni Vízmű

A Soproni Vízmű Zrt. adatszolgáltatása alapján a lakossági és intézményi víz-, ill. szennyvízbekötések
számát 2016-ban az 1.15–1. táblázat foglalja össze:

Település

Agyagosszergény
Fertőboz
Fertőd, ebből
Tőzeggyármajor
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Hegykő
Hidegség
Petőháza
Sarród
Összesen

1.15–1 táblázat: Szennyvízbekötések száma 2016-ban (lakossági, intézményi)
Lakás Lakossági
Intézményi
Lakossági
Intézményi
(db)*
vízbekötések vízbekötések szennyvízszennyvízszáma
száma
bekötések
bekötések
(db)**
(db)**
száma
száma
(db)**
(db)**

378
116
1433
84
252
256
1484
482
573
163
431
454
6022

355
131
1427
81
239
570
1458
510
685
185
405
464
6429

8
6
50
4
10
7
24
14
26
8
14
21
188

352
106
1278
204
506
1365
460
601
156
393
434
5855

4
3
28
2
5
14
9
18
5
10
11
109

A fenti táblázatból látható, hogy néhány település esetén a Soproni Vízmű Zrt. adatbázisában több
vízbekötés szerepel, mint a KSH honlapján található lakás szám. Ennek oka az, hogy egy bekötésnél
további almérők (többgenerációs lakások két vízórával rendelkeznek, locsolóvíz mérő, stb.) is lehetnek.
Ugyanakkor Fertőhomok és Hegykő településeknél a szennyvízbekötések száma is meghaladja a KSH
szerinti lakásszámot, amelyet az okoz, hogy e két településen jelentős számban találhatók csatornázott
üdülők, mivel Hegykőn termálfürdő üzemel. Nyári csúcsterheléssel azonban nem kell külön számolni,
mivel az elmúlt öt év május és szeptember közötti átlag szennyvízmennyisége (1925 m3/d) nem tér el
jelentősen a szennyvíztisztító telep éves átlag terhelésétől (a 2012-2016-ben mért adatok átlaga 1.889
m3/d)
A táblázat alapján az is elmondható, hogy a fertőendrédi agglomerációban az intézményi vízbekötések
száma helyenként jóval magasabb, mint a szennyvízbekötések száma, amelynek okát szintén az
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almérők számában kell keresni. A Soproni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint a településeken működő
intézmények rá vannak kötve a csatornahálózatra. A fentiek következtében további intézményi
rákötésre nem kell számítani.
A Soproni Vízmű Zrt. adatszolgáltatása alapján a gazdálkodói víz-, ill. szennyvízbekötések számát 2016ban az 1.15-2. táblázat foglalja össze:

Település

1.15-2. táblázat. Meglévő ipari, gazdasági, közintézményi bekötések száma
Gazdálkodói
Gazdálkodói
vízbekötések
száma szennyvíz- bekötések
(db)*
száma (db)*

Agyagosszergény

8

6

Fertőboz

13

11

Fertőd, ebből:

105

86

Tőzeggyármajor

7

-

Fertőendréd

9

8

Fertőhomok

15

13

Fertőszentmiklós

100

77

Fertőszéplak

19

16

Hegykő

54

50

Hidegség

10

8

Petőháza

27

22

Sarród

22

19

Összesen

382

316

A fertőendrédi agglomerációban a Soproni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint a településeken működő
azon vállalkozások rá vannak kötve a csatornahálózatra, amelyeknél a települési szennyvízhálózat
biztosított. Ebből kifolyólag további gazdálkodói rákötésre nem kell számítani. A fejlesztések hatására
a térségben és így Fertődön is a közműolló az utóbbi években folyamatosan zárult (1.15–7. ábra).

1.15-7. ábra. Közműolló
(Forrás: Teir)
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1.15.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A belváros és a frekventált részek felszíni csapadékvíz elvezetése zárt rendszeren keresztül működik.
Ez kb. 15-20%-a a teljes hálózatnak. A többi 80-85% pedig nyílt árkos rendszerű, szikkasztásos üzemben
működik. Szükséges lenne a szikkasztásos jelleg teljes megszüntetése, helyette a gravitációs úton
történő vízelvezetés lenne a megoldás.
A város egyik legnagyobb problémája napjainkig a nem megfelelő csapadékvíz-elvezetés, elsősorban
Süttör területén. A város területén jelenleg földalatti csőrendszerrel és felszíni árkokkal történik a
csapadékvíz-elvezetése. Az árkok megfelelő lejtésviszonyok hiányában nem képesek a vizet levezetni.
A kapubejáróknál vagy egyáltalán nincsenek átereszek, vagy zömében megrongálódtak, eltömődtek.
A meglévő utcákra jelölt gyűjtőutak esetében a kialakult szabályozási szélességek megtartása
érdekében „szorítottabb” közmű elhelyezésre van csak lehetőség, így a nyíltárkos csapadékvíz
elvezetés helyett csak zárt csapadékelvezetés létesíthető.
Jelenleg a csapadékcsatorna rendszereket a kívánt biztonság korlátainak figyelembevételével a lehulló
csapadék összegyűjtésére és elvezetésére méretezik, illetve alakítják ki. A klímaváltozáshoz
alkalmazkodó csapadékcsatornázásnak nem csak a mostani, hanem az egyre szélsőségesebbé váló
lefolyásokat kell fogadnia, emellett alkalmasnak kell lennie az esetlegesen előforduló csapadékhiány
mérséklésére is. A város csapadékelvezetési koncepciójánál célszerű lenne a fenti elveket figyelembe
venni.

1.15.2 Energia
1.15.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
Fertőd város villamos energia ellátása 20 kV-os főelosztó hálózaton keresztül történik. A város
villamosenergia-szolgáltatója az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., amely a település
villamosenergia-ellátását több transzformátorállomáson keresztül biztosítja.
A városban minden hálózattípus megtalálható, úgymint csupasz szabadvezetékes, szigetelt
szabadvezetékes és földkábeles. A többszintes beépítésnél a földkábeles kisfeszültségű hálózat a
jellemző, a családi házas részeken a 0,4 kV-os hálózat szabadvezetékes, itt a kisfeszültségű hálózat
fogadja a közvilágítási hálózatot, a hírközlési és kábeltelevíziós hálózatot.
A kastélypark előterében a kandeláberes közvilágítás a jellemző. A családi házas beépítéseknél a
kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelték a közvilágítási lámpatesteket.
A háztartások kedvező, korszerű felszereltsége mellett az egy lakásra jutó villamosenergia-fogyasztás
eléri a 250-300 kWh/hó fogyasztást, a lakások felszereltségének növekedésével a fogyasztás
növekedése prognosztizálható. A meglévő fogyasztóknál várhatóan jelentkező igénynövekedés
mellett az új igények megjelenésével is számolni kell. A város lefedettnek minősül, az elmúlt évek
műszaki fejlődése magával hozta annak lehetőségét, hogy zavartalanabb szolgáltatás valósulhasson
meg. Azonban ha folytatódik a jelenlegi trend, a fogyasztók egyre több műszaki gépet, elektronikai
eszközt állítanak üzembe, amely a jelenlegi rendszerek terhelhetőségét erősen korlátozhatja a
jövőben. A korábban tervezett alternatív energiák bevezetésével költségmegtakarítás érhető el,
amennyiben hajlandóság mutatkozik a kezdeti telepítési költségek finanszírozására.

FERTŐD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat

126

A statisztikai adatok szerint a háztartási villamosenergia-fogyasztók száma 2008 óta mérsékelten
csökkent, 4835-ről 4695-re (az összes fogyasztó 5200 alatt van). Ezzel párhuzamosan a szolgáltatott
energia mennyisége is csökkent, a 2003-as 17,7 millió kWh-ról, 13 millió kWh-ra állt be az utóbbi
néhány évben.
Földgázellátás
A háztartási vezetékesgáz-fogyasztók száma fokozatos növekedést mutat, az utóbbi másfél évtizedben
majdnem duplázódott számuk, ám még mindig csak a villamosenergia-fogyasztók számának felét érik
el. Az összes gázfogyasztó száma, nem egész 300-zal több, vagyis 2600. A fogyasztott gáz mennyisége
a 2003-as 9,2 millió m3-ről drasztikus csökkenésen ment keresztül 2013-ban már csak 3,7 millió volt. A
háztartási fogyasztás 2004-ben ért a csúcsára, 3,6 millió m3-rel, az utóbbi években ez az érték 2,3 millió
körül alakul. Mindezek a számok jelzik, hogy jelentős átalakuláson ment keresztül ez az energiaágazat,
a nagyfogyasztók helyét számtalan lakossági kisfogyasztó vette át.
Tőzeggyármajor településrészen nincs kiépítve a vezetékes gáz. Itt PB gázt használnak főzési célra. A
városban a vezetékes gázellátásba bekapcsolt 2280 háztartási fogyasztó fűtési célra is használja a gázt.
Az összes szolgáltatott gáz 2009. évben kereken 15 millió m3 volt, ebből 3,5 millió m3-t fogyasztottak
a háztartások. A tervezett lakó, kereskedelmi és ipari gazdasági területek gázellátását a meglévő
nagyközép- és középnyomású hálózatról a meglévő szabad kihasználásával a szolgáltató biztosítani
tudja, csak az új feltáró utak nyomvonalában kell kiépíteni a földgáz vezetéket.
1.15.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei
A szélerőművek telepítésére előrehaladott tervek vannak a városban, azonban az országos kvóta miatt
ezek megvalósítása egyelőre nem lehetséges.
A napenergia hasznosítás lehetősége Fertődön kedvező. A nap energiáját egyedileg, épületekre
telepített napkollektorok és napelemek révén használják. Az épületek kedvező tájolásával elérhető
passzív energiahasznosításon túl, napkollektorok telepítésével napenergiával biztosítható a lakások
fűtése, illetve használati melegvíz előállítása, de ebben az esetben a hagyományos hőbázist is meg kell
építeni. Az első Napenergia Park a Fertőd Napenergia Termelő Kft beruházásával valósul meg. A
napelemeket tartó szerkezet a déli tájolású. Egy-egy park mintegy 2000 elemből áll össze a számítások
szerint 150 család éves átlagfogyasztását fedezi. Amennyiben kedvezőek a tapasztalatok, akkor további
három ütemben egyenként 0,5-0,5 megawattos parkok épülhetnek meg. Kedvezőbb a hőszivattyúval
történő földenergia hasznosítás igénybevétele, mivel az egyenletesebben kinyerhető és állandóan
elérhető.

1.15.3 Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési
építmények)
Fertőd város területén különböző mobil technológiákon és vezetékes hálózati rendszereken alapuló
hírközlési szolgáltatások jelentős részét a Magyar Telekom látja el. Így például az internet szolgáltatást
mobilinternetet vezetékes telefont vezetékes internet szolgáltatást. A mobiltelefon szolgáltatást a
többi hazai szolgáltató is (Telenor, Vodafone… stb.) biztosítja. A mobilhálózat lefedettség 100 %-os, de
gyenge jel erősség, vagy szolgáltató(hálózat) váltás tapasztalható a közigazgatási terület északi, határ
közeli részén. A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy távbeszélő vonalakkal ellátott lakások
száma-aránya csökkenőben van. 2003 és 2012 között az értékek 92,5 és 65% között mozogtak. A
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kábeltelevízió elterjedtsége a válságot követő visszaesés után fokozatosan növekszik (1.15–8. ábra),
ma már a lakások 82,7%-ában megtalálható. Ugyanez elmondható az internetre, amely – ugyan korábbi
évekből nincs adat – ma már 66,6%-os elterjedtségű.

1.15–8. ábra. Kábeltelevíziós hálózatba bekötött lakások aránya
(Forrás: KSH)
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1.16 KÖRNYEZETVÉDELEM
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az ellátandó helyi
önkormányzati feladatokként nevesíti a helyi környezet- és természetvédelmet, vízgazdálkodást,
vízkárelhárítást, környezet-egészségügyi feladatok elvégzését. A helyiek érzékenységet mutatja, hogy
az önkormányzatok mellett a térségben számos civil szervezet is feladatának tekinti a helyi természeti
értékek védelmét illetve a környezeti elemek szennyeződésének megszüntetését, illetve a szennyezés
megelőzését.
Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény (Kvt) határozza meg, amelyben a települési környezetvédelmi program készítése
kiemelt szerepet kap. Fertőd városára vonatkozóan még nem készült környezetvédelmi program.

1.16.1 Talaj
A Hanságot a lápos réti, lecsapolt és telkesített síkláp talajok uralják. A réti talajokkal és réti öntésekkel
együttesen a táj talajainak 80%-át alkotják. Előbbiek termékenysége gyenge, a réti öntéseké valamivel
kedvezőbb. A Hanságban tehát az intrazonális láptalajok dominálnak. Amennyiben a felszín mélyedései
feltöltődnek szerves anyagokkal, intrazonális rétláp talajok képződnek. A Fertődi-sík táj talajtakarójára
a nagyfokú változatosság jellemző. Területi kiterjedésben a réti öntések és a lápos réti talajok
jelentősek. A település területén a talaj jelentős része réti öntéstalaj.
A talajt veszélyeztető tényezők közül a területen a deflációt, a belvizeket, a szántóföldi művelésből
eredő fizikai és kémiai behatásokat, illetve az illegális hulladéklerakásból származó pontszerű
szennyeződéseket kell megemlíteni. A város talaját veszélyeztető forrásokat pedig három csoportba
sorolhatjuk: mezőgazdasági hulladék, kommunális hulladék, ipari hulladék.
Termőföldet más célra csak kivételesen lehet felhasználni, átlagosnál jobb minőségű termőföldet más
célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. Az
igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.

1.16.2 Felszíni és a felszín alatti vizek
Magyarország a felszíni vizeket illetően jellegzetesen tranzitország, ami azt jelenti, hogy a vízkészletek
mind mennyiségileg, mind minőségileg döntő mértékben függnek a szomszédos országokban tett
beavatkozásoktól. A magyarországi folyók vízkészlete csaknem teljes egészében (96%-ban) külföldről
származik.
A felszín alatti vizek Magyarország stratégiai jelentőségű készletét adják, hiszen az ország vízellátása
95%-ban ezekre támaszkodik, és ez az arány magasabb, mint a legtöbb európai ország mutatója. A
felszín-közeli talajvizek a települések környezetében azonban általában szennyezettek.
A felszín alatti vizek a 219/2004. (VII. 22.) sz. Korm. rendelet szerint a „2c” Fő vízadó 100 m mélységen
belül érzékeny területek közé tartoznak. Fertőd az „1-2 Rábca és Fertő” vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési
alegységben helyezkedik el. A felszín alatti vizek védelme érdekében az ipari létesítményeket a
szennyvízcsatorna hálózatra rá kell kötni.
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1.16.3 Levegőtisztaság és védelme
Győr-Moson-Sopron megye területén levegőminőségi
Mosonmagyaróváron és Sarródon működik.

mérőállomás

Sopronban,

Győrben,

Fertőd levegőminőségét alapvetően a közlekedési eredetű és a fűtési eredetű légszennyező anyagok
határozzák meg. Ősszel és tavasszal ehhez párosul még az avar- és kerti hulladék nyílt téri égetése.
A helyi önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (3)
bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat felhatalmazást kapott a háztartási tevékenységgel
okozott légszennyezésre vonatkozó sajátos szabályainak, valamint az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályoknak rendelettel történő megállapítására. Fertőd Város Önkormányzata a
közterület tisztántartásáról és a kerti hulladék kezeléséről szóló önkormányzati rendeletben
szabályozza a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó sajátos szabályokat,
valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.
A III. Nemzeti Környezetvédelmi Program több célt határoz meg az üvegházhatású gázok, valamint a
levegő minőségével kapcsolatban. A helyi önkormányzatok számára a levegőminőség védelmével
kapcsolatban a következő feladatokat tartalmazza, melyek Fertőd vonatkozásában is lényegesek:
-

A jogszabályban előírt levegőtisztaság-védelmi feladatok teljesítése, elsősorban a kis
tüzelőberendezésekkel kapcsolatban.
Szennyezés nélküli, vagy a legkisebb levegőszennyezést okozó megoldások előnyben
részesítése a közlekedésfejlesztést, iparfejlesztést érintő önkormányzati döntések során.
Lakosság folyamatos tájékoztatása.

A Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott egyéb feladatok Fertőd Város
Önkormányzatát nem érintik, mivel a település területe nem tartozik azon csoportba, akiknek
levegőtisztaság-védelmi intézkedési programot, valamint szmogriadó tervet kell készítenie.

1.16.4 Zaj- és rezgésterhelés
A nehézgépjárművek okozta zaj és rezgés terheli a lakosságot és az épületek állapotának gyorsabb
amortizációjához is hozzájárul. Az üzemi zajforrások – vasút, ipari terület – nem mondhatók túl
jelentősnek.

1.16.5 Hulladékkezelés
A településen a hulladékszállítási közszolgáltatást a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, miután a város csatlakozott a Sopron Térségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.) alapvetően átrendezte a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetét. 2013. július 1. napjától hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást csak olyan gazdasági társaság végezhet, amelyben az önkormányzat illetve
önkormányzatok társulása többségi tulajdonnal rendelkezik.
Az illegális hulladéklerakók sok problémát okoznak Fertőd Város Önkormányzatának.
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1.16.6 Vizuális környezetterhelés
Vizuális környezetterhelést a társadalom által létrehozott úgynevezett antropogén művi elemek
hoznak létre oly módon, hogy természeti és épített környezetbe való illesztésük zavaró hatású.
Hangsúlyozni kell azonban hogy a zavaró hatás megítélése gyakran szubjektív.
Fertődön ilyen jellegű létesítmény a volt laktanya lassan átalakuló környezete. A belváros
környezetében zavaró hatásúak a rosszul elhelyezett reklámtáblák a szerencsétlenül megválasztott
homlokzati cégérek, lakott területeken a légvezetékek és parabolaantennák.
Külterületén a rádió telefonos átjátszó adók képe zavaró hatású. Külterületen egyszerűbb eszközökkel
kezelhető vizuális környezetterhelést jelentenek a város főbb útjai mellett található óriásplakátok,
reklámtáblák. Ugyancsak probléma külterületen a majorsági épületek elhanyagoltsága, leromlott
állapota, valamint a város északi határában félbehagyott építkezések látványa.

1.16.7 Árvíz- és belvízvédelem
Fertőd város síkvidéki jellegű területen helyezkedik el. A síkvidéki területekre jellemzően a természeti
jelenségek térbeli és időbeli eloszlása csaknem azonos, de helyi záporgócok kialakulhatnak. A helyi
vízkárok kialakulásának okait elsődlegesen a természeti adottságokban, másodlagosan az emberi
beavatkozásban, vagy azok hiányában kell keresni. A helyi vízkár kialakulása szempontjából döntő
jelentőségű a csapadék. A területre jutó csapadékvíz egyrészt beszivárog a talajba, másrészt elpárolog,
illetve a talaj felületén lefolyik, a mélyebb területen összegyűlik. A vízkár kialakulásánál a kiváltó
jelenségek különböznek a téli-tavaszi, illetve nyári vízkár esetén.
Téli-tavaszi időszakban a felhalmozódott hó mennyiség gyors olvadása, tartós esőzés a gyors hóolvadás
idején, valamint a felszíni lefolyást gyorsító, a beszivárgást gátló talajfagy okozhatja a vízkárt.
Legveszélyesebb helyzetek e tényezők egyidejűleg történő jelentkezése esetén alakulhatnak ki. Nyáron
a vízgyűjtő területre leeső, az átlagosnál nagyobb mennyiségű, vagy rövid idejű nagy intenzitású
csapadék okozhat helyi vízkárt.
Mind a tavaszi-téli, mind a nyári évszakban is igen veszélyes a magas talajvízállás. A tartósan magas
talajvízállás következtében a talajok vízbefogadó képessége jelentősen csökken, így a felszínen lefolyó,
vízkárt okozó vízmennyiség megnő.

1.16.8 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A települések fejlesztése, illetve fejlődése, építése, működése és fenntartása jelentős környezeti
problémák forrása lehet. E problémák adódhatnak a települési és területi funkciók kialakításából, a
létesítmények okozta alapvető környezeti változásokból, illetve számos esetben a település
létesítményei maguk is környezetterhelő forrásokká válhatnak.
A települési környezetben leggyakrabban előforduló főbb környezeti problémák származhatnak az
építési tevékenységből, a beépítési módból, a településfenntartással és -üzemeléssel együtt járó
terhelésekből, szennyezésekből.
A konfliktusok további forrása a fejlesztésekből következik: a városi szövet szétterülése, a
fejlesztésekor jelentkező építési tevékenység, a megbolygatott természeti és épített környezet jelenti
a feszültséggócot.
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1.17 KATASZTRÓFAVÉDELEM
Magyarországon komoly fenyegetési típust jelentenek helyenként a tömegmozgások, az árvizek, a
szélerózió. Ezeknek a veszélyeknek a nagyságát az emberi tevékenység befolyásolhatja, növelheti. Az
önkormányzati törvény az önkormányzatok feladatai között említi a katasztrófavédelmet, a 2011. évi
CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről pedig a települési polgármesterek hatáskörébe delegálja
többek között a következő feladatokat:









a felkészülés és védekezés szervezése
a felkészülés keretében veszélyelhárítási tervet készíttet
katasztrófavédelmi ügyekben gyakorolja az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, ellátja
az ezzel kapcsolatos feladatokat (szervezet létrehozása, tájékoztatás, riasztóberendezések
működésének biztosítása stb.)
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a
helyi katasztrófavédelmi tevékenységet
szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és
visszatelepítését
szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi
javakkal történő ellátását
Veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását –
helyszínre érkezésétől – a polgármestertől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
vezetője által kijelölt személy veszi át

A katasztrófavédelmi törvény és végrehajtásáról szóló 234/2011 (XI. 10.) kormányrendelet 2012.
január 1-jével bevezette a közbiztonsági referens intézményét. A közbiztonsági referens a
katasztrófavédelem olyan új eleme, amely a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok ellátásában kap
szerepet. A közbiztonsági referens a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a
védekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban
működik közre. Az említett kormányrendelet határozza meg a polgármester részletes feladatait, aki
többek között gondoskodik a település katasztrófavédelmi besorolásának elkészítéséről és
jóváhagyatásáról. Katasztrófahelyzetben az önkormányzat tájékoztatja a helyi katasztrófavédelmi
kirendeltséget. Katasztrófahelyzetben ezek után minden döntést a helyi katasztrófavédelmi
kirendeltség hoz meg. Az önkormányzat a közbiztonsági referense útján tartja kapcsolatot a
polgármester és a katasztrófavédelmi kirendeltség között.
Az 1.18–1. ábra az árvíz, belvíz, aszály, szélerózió, felszínmozgások, földrengés, felhőszakadások
fokozati pontértékeinek súlyozott összegzésével készült. A térképen jelzett kategóriák a
következőképpen jellemezhetők: 1 = a természeti veszélyek megjelenése kivételes, 2 = kismértékű
természeti veszélyeztetettség, 3 = gyengén közepes természeti veszélyeztetettség, 4 = közepes
természeti veszélyeztetettség, 5 = jelentős természeti veszélyeztetettség, 6 = súlyos természeti
veszélyeztetettség. A térképen látható, hogy Fertőd az ötödik kategóriába tartozik.
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1.17-1. ábra. Természeti veszélyek Magyarországon kistáji bontásban
(Forrás: Szabó J. et al. Természeti veszélyek Magyarországon. Földrajzi Értesítő 56. (2007) 1-2. p. 35)

1.17.1 Építésföldtani korlátok
1.17.1.1 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek
A településen alábányászott területek, barlangok és pincék nem találhatók, ezért ezek tárgyalását
mellőzzük.
A Győr-Moson-Sopron megyei területrendezési terv szerint a megyében a földtani veszélyforrás
jellemzően a suvadás és a földcsuszamlás, amelyek jellemzően a megye földtani adottságához
igazodóan a középső K-Ny-i sávot, Sopron–Pannonhalma vonalát követi. A megyében a
felszínmozgásos területek a bekövetkezett csúszások és suvadások regisztrálása alapján és a
potenciálisan veszélyeztetettség alapján 31 települést érintenek, azonban ezek sorában Fertőd is
megtalálható. E területen azonban feltehetően nem a lejtős tömegmozgások okozhatnak problémát,
hanem az egykori lápi- és mocsaras felszín után hátramaradt talajok állékonysága, talajvízproblémák
stb. (1.18–2. ábra).
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1.18–2. ábra. Földtani veszélyforrás területek.
(Forrás: Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve http://gis.teir.hu/rendezes_gyms_trt_ov/)

1.17.1.2 Földrengés veszélyeztetett területei
A Kisalföld síkvidék, nagyszerkezeti, földrengéses törésvonalak területét nem érintik, tehát ez a
megállapítás részben illik Fertőd és térségére is, bár egy jelentősebb szerkezeti vonal húzódik a
Soproni-hegység és a Kisalföld síkja között (1.18–3. ábra). Forrásaink azonban nem egyöntetűek ebben
a tekintetben. Egy másik elemzés szerint a Fertő-tájon közepes a földrengések veszélye, és kistáj
mintegy 25%-a az alacsonyabb földrengés-veszélyes területekbe tartozik (1.18–4. ábra).

1.17-3. ábra. Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége
(Forrás: http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/10-vesz/images/001.png)
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1.18–4. ábra. A földrengések veszélye Magyarország kistájaiban
(Forrás: Szabó J. et al. Természeti veszélyek Magyarországon. Földrajzi Értesítő 56. (2007) 1-2. p. 32)

1.17.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
1.17.2.1 Árvízveszélyes területek
A Fertő környezete a tó közelsége miatt potenciálisan súlyos árvízveszélyességű az alább idézett ábra
szerint. Villámárvíz-veszélyeztetettség a térség kis reliefenergiái miatt minimális (1.18–5. és 6. ábra).

1.18–5. ábra. Az árvízveszély mértéke Magyarország kistájaiban
(Forrás: Szabó J. et al. Természeti veszélyek Magyarországon. Földrajzi Értesítő 56. (2007) 1-2. p. 23)
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1.18–6. ábra. A villámárvíz-veszély mértéke Magyarországon
(Forrás: Nemzeti Katasztrófa Kockázat Értékelés Magyarország 2011. BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság http://vmkatig.hu/KEK.pdf)

1.17.2.2 Belvízveszélyes, mély fekvésű területek

1.18–7. ábra. Rendszeresen belvízjárta területek.
(Forrás: Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve http://gis.teir.hu/rendezes_gyms_trt_ov/)

A város területének északi, Fertőhöz közeli része rendszeresen belvízjárta terület, itt beépítésre szánt
terület a megyei területrendezési terv szerint csak kivételesen jelölhető ki (1.18–7. ábra).
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1.17.2.3 Árvíz és belvízvédelem
Az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról a települések feladataiként meghatározza a helyi
vízrendezést és vízkárelhárítást, az árvíz- és belvízelvezetést. A helyi önkormányzatok számára a vizek
kártételei elleni védelemmel összefüggő vízkárelhárítási tervek és fejlesztési tervek elkészítéséhez és
felülvizsgálatához adatok szolgáltatása, valamint a folyók menti nyílt ártéri települések esetében a
vízkárelhárítási tervek elkészítése és a meglévő tervek felülvizsgálata a vízügyi szervek feladata. A helyi
önkormányzatok feladata





a legfeljebb két település érdekében álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;
a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb vizek
által okozott kártételek megelőzése – kül- és belterületi védőművek építésével – a védőművek
fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;
a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő – külön jogszabályban meghatározott –
feladatok ellátása

1.18 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
A Teir adatbázisa szerint Fertődön egy működő bánya található. A területen kavics, homok és agyag
előfordulásával is kell számolni, ezek különösen akkor kerülhetnek a figyelem középpontjába, ha a
gyorsforgalmi-út építés eléri a térséget is. Ez esetben a tájvédelmi szempontok figyelembevételével
kell a bányanyitásokat engedélyezni. Felhagyott bányáról nincs adat.
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1.19 VÁROSI KLÍMA
A városi klíma témaköre a klímaváltozással kapcsolatban egyre inkább reflektorfénybe kerül. Az
elsősorban a mezőgazdaságot érintő aszályfenyegetettséghez (1.20–1. ábra) kapcsolódóan a városi
területek klímamódosító hatása a helyi lakosság életminőségét nagyban befolyásolja aszályos,
hőhullámokkal jellemezhető időszakokban. A városi területek beépítettsége (leaszfaltozott,
lebetonozott, biológiailag nem aktív felületek), kedvezőtlen albedo viszonyai ugyanis felerősíthetik a
talajközeli felmelegedést, kedvezőtlen épületmorfológiai adottságok esetén megrekedhet a forró
levegő, az ún. városi hősziget jelensége által akár néhány fokos hőmérsékletkülönbség is lehet a
városok, illetve a városközpontok javára.
Ezen negatív hatások ellen városépítészeti és zöldfelület fejlesztési beavatkozásokkal lehet védekezni,
javítva a területek átszellőzésének viszonyait, csökkentve a biológiailag inaktív, növelve a párologtató,
árnyékoló felületek arányát.

1.20–1. ábra. Az aszállyal kapcsolatos sérülékenység a magyarországi kistérségekben.
(Forrás: Kohán Z. et al. A klímaváltozás városi és területi sajátosságai – európai körkép. Területi statisztika
2011. 4. sz. p. 426.)

A városok fejlesztése során együttesen kell alkalmazni a az előre jelzett klimatikus hatásokhoz való
alkalmazkodás intézkedéseit, illetve a környezetet terhelés csökkentését megcélzó intézkedéseket
(klíma mitigáció), amely az uralkodó tudományos vélemények szerint globális szinten járulhat hozzá az
éghajlatváltozás kedvezőtlen folyamatainak mérsékléséhez.
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A városok szempontjából a lakosság, illetve az intézmények energiafelhasználása az egyik kulcsterület
a megújuló energiák előtérbe helyezése – a makro gazdasági környezettől és kényszerektől sajnos
erősen befolyásolva –, az alternatív, lokális energiatermelő rendszerek telepítése. Egy másik
kulcsterület a fogyasztási rendszerek átalakítása, amelynek több más területen is kedvező hatása lehet,
a helyi élelmiszertermelés fejlesztése, előtérbe helyezése. Itt azonban ugyanúgy számolni kell a
makrogazdasági kényszerekkel.
Egy harmadik terület, az előzővel is összefüggésben a közlekedés. Közismert, hogy a városok
környezetterhelése jelentős részben a közlekedésből fakad. Fontos tehát, hogy a környezetbarát (vagy
klímabarát) közlekedés területén is előrelépést történjen. Ehhez alapvetően négy eszköz van a
kezünkben:








Az első a közlekedési kereslet csökkentése, ennek megoldása többek között a jelenlegi
városszerkezetet átalakítva, több kisebb központtal rendelkező, úgynevezett policentrikus
városszerkezet létrehozásában rejlik (Fertőd méretű kisvárosok esetében kevésbé releváns).
A második a minőségi közösségi közlekedési szolgáltatások biztosítása elérhető áron.
Egyértelmű tapasztalat, hogy ahol a lakóhelyekről a város nagy része gyorsan és kényelmesen
elérhető közösségi közlekedési eszközökkel, az emberek szívesen választják ezt az alternatívát.
A harmadik a minőségi közösségi közlekedési szolgáltatásokat elsősorban környezetbarát
járműállománnyal célszerű biztosítani. Környezetbarát a vasúti közlekedésben a dízel vontatás
helyett villamos vontatású járművek, míg az autóbusz közlekedés terén minimum a
legkorszerűbb (most EURO6) dízelmotorral hajtott buszok beszerzése, ha lehetséges, akkor
hibrid és elektromos járművek alkalmazása.
A negyedik a környezetbarát egyéni közlekedési módok ösztönzése – ezen a területen a
legfontosabb a gyalogos és kerékpáros közlekedés minél kedvezőbb feltételinek kialakítása
(amelyeknek pozitív egészségügyi hatásai sem elhanyagolhatóak!)

Fertőd településen a fent említett lehetőségek közül a települési alközpontok adottak, ezeknek
azonban nincs jelentős kereskedelmi és szolgáltató funkciója. Közösségi közlekedés a település
méretéből fakadóan nincs, a helyközi közlekedés alig-alig versenyképes a magán közlekedési módokkal
szemben, csak a busz–vasút relációban, a tanuló és munkavállalói ingavándorforgalmat tekintve tud
jelen lenni a településen. A települési kerékpáros közlekedési morál és arány infrastruktúrától
függetlenül mindig is magas volt Fertődön, s a helyzetet tovább javítja a kerékpáros turizmus jelenléte,
itt az infrastruktúra hálózatos fejlesztésével további javulást lehet remélni a klímabarát közlekedés
terén. Ha az emberek biztonságos és kijelölt kerékpáros útvonalon közlekedhetnek, szívesebben
választják ezt az utazási formát.
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
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2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE
2.1.1 Településhálózat
A településhálózat egy lassú reagálású rendszer, nagyon lassan változik. Mindazonáltal a
rendszerváltozás óta eltelt emberöltőnyi idő elegendő volt arra, hogy a magyar településhálózatban
jelentős átrendeződések menjenek végbe. A szocialista ipar miatt lejtőre kerülő városok, a budapesti
agglomerációban vagy a turizmus kapcsán (Balaton, termál-fürdőhelyek) felemelkedő – azaz
hierarchikus pozíciójukat növelő települések említhetők az első helyen. Fertőd esetében
megemlíthető, hogy a rendszerváltozás után viszonylag hamar városi címet szerzett, ugyanakkor ezt
nem követte látványos népességbővülés, s a városhierarchiában betöltött pozícióját is csak
kismértékben javította. Fertőd esetében sokkalta megfelelőbb értékítéletet fogalmazhatunk meg, ha
mellőzzük a közigazgatási határok merev elkülönítő szerepét. A „hálózatos város” koncepcióját
figyelembe véve nyilvánvaló, hogy a Fertő parti települések már-már összenövő halmaza sok funkció
tekintetében kiegészíti egymást, így gondolhatunk a turizmusban betöltött „munkamegosztásokra”,
egymást kiegészítő vonzerőkre, az ipari szimbiózisokra, akár Fertőd és Fertőszéplak, illetve Fertőd és
Fertőszentmiklós között, utóbbi település közlekedés- és kereskedelemföldrajzi előnyeire, vagy Sarród
nemzeti parki központi szerepkörére. Ennek felemlegetése kapcsán megfogalmazható, hogy egy
tízezres, hálózatos, kisvárosi funkciógazdagságot magának tudó településegyüttes van jelen Fertőd és
Fertőszentmiklós városokkal.

2.1.2 Társadalom
Fertőd lakosságszáma stagnál az utóbbi években, a természetes fogyást kisebb-nagyobb bevándorlási
pozitívum kompenzálja. A város Sopronhoz képest keveset profitált az országon belüli migrációból,
ezért is fontos megjegyezni, hogy igen erős elöregedés jellemző a településre, amely a jövőben tovább
fokozódhat, s a probléma a város szociális rendszerét tovább terhelheti a jövőben. Ezt a negatív
folyamatot a piacképes munkahelyek szívóhatása mérsékelheti – ha fennmaradnak –, ezt mutatja a
felsőfokú végzettségű lakosok országos átlagon felüli aránynövekedése. A város jelenleg a
foglalkoztatottság tekintetében országos viszonylatban kedvezőbb helyzetben van, ugyanakkor
figyelemre méltó a helyben dolgozók számának csökkenése, ami a helyi munkalehetőségek
beszűkülésére utal. Ám még így is foglalkoztatási központnak számít a város, és köszönhetően az
ausztriai munkalehetőségeknek is, nincsenek nagy munkanélküliségi problémák a térségben.
Érvényesültek a járásban a kedvező megyei és országos tendenciák is, nőtt a foglalkoztatottak száma
és aránya, csökkent az inaktívak aránya. Mindehhez az osztrák munkavállalás lehetőségei is
hozzájárulnak. A nyugodt kisvárosias életkörülményeket a műszaki és a humán infrastruktúra
fejlettsége is támogatja a településen.

2.1.3 Gazdaság
Fertőd sokoldalú mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező település, a város gazdasági
jelentőségéhez és imázsához elsősorban a VELUX és a FÉSZ cég járul hozzá. A turisztikai vállalkozási
aktivitás magas, ugyanakkor ez nem tükröződik a vendégforgalmi adatokban. A város jelenlegi
gazdasági imázsa alapvetően az Esterházy-kastély és a Fertő köré épül, ennek termékké formálásában
alapvetően azonban nem a város a főszereplő.
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2.1.4 Táji és természeti adottságok
A táj arculata az utóbbi időben jelentős változáson ment keresztül. Változásoknak számos forrása van:
így többek között a változó klimatikus viszonyok, a gazdasági szerkezet átalakítását szolgáló
antropogén beavatkozások, a megváltozott társadalmi–gazdasági infrastrukturális keretek is
hozzájárultak a táj arculatának változásához.
A tájképvédelmi területen, illetve a világörökségi területen a táji természeti adottságoknak megfelelő
művelődési ágak megtartása kiemelt feladat. A tervezett fejlesztéseket kapcsolatosan tájhasználati
konfliktusok kerülhetnek előtérbe az M85 autópálya megépítése kapcsán.
Sík területre jellemzően a tájkép különösen érzékeny a beépítés intenzitására, mindemellett a
település táji és természeti adottságai jelentős potenciált jelentenek a városnak, ennek kiaknázásával
az ökoturizmus bevételteremtő jellemzője mellett folyamatos növekedést és prosperitást adhat a
településnek.

2.1.5 Zöldfelületek
A település jelentős – igaz elsősorban intézményi - zöldterülettel rendelkezik. A falusias lakóterületen
alacsonyabb a zöldfelületi fedettség, de az alacsony beépítési százalék miatt a kertvárosok zöldfelületi
fedettsége kedvező. A települési zöldfelületi rendszeréből több helyütt hiányoznak a zöldfelület
mozaik rendszerét összekötő zöld folyosók.
A zöldfelületi funkciók bővítésével a város zöldfelületi rendszerének minőségi színvonala tovább
emelkedhet.A tervezett fejlesztések során potenciális konfliktus gócok alakulhatnak ki a zöldmezős
beruházások kapcsán.

2.1.6 Épített környezet
Fertőd kimagasló műemléki együttesét a kastély sokszínű komplexuma adja, ennek fenntartása,
megőrző fejlesztése országos érdek. A település e terület körül tulajdonképpen egy pufferzónaként
fogható fel, amely a kontextust, tág környezetet formál, amely így korántsem mellékes, hogy milyen
állapotban van, hogyan néz ki, milyen az arculata. Ez aláhúzza azt, hogy a fertődi építkezések – legyenek
azok magáncélúak akár – a közérdekbe tartoznak. Fertőd története két település története: a régebbi
Süttör, egy kisléptékű lakótelep-építéssel, és egy szovjet laktanya létesítésével lett végérvényesen
kiforgatva falusi miliőjéből, míg Eszterháza ma döntően egy kevéssé karakteres kertvárosi képet nyújt.
Mindkét településen található egy kicsiny városközpontként felfogható terület, ugyanakkor
urbanisztikai felfogás szerint kívánatos lenne egy legalább szimbolikus értékű településközpont
létrehozása a két település között.

2.1.7 Közlekedés
A megalapozó vizsgálatok alapján megállapítható, hogy Fertőd elérhetősége közúton mind Győrből,
mint Budapestről indulva elégségesnek mondható. Fertőd periférikus járási fekvése miatt vannak
nehezebben elérhető járási települések. Mivel Fertődöt az országos főutak (84, 85) is elkerülik, a
határirányú közlekedési kapcsolatok (délnyugati, déli irányba) kifejezetten gyengék. A buszközlekedés
is ennek megfelelően sugárirányban (K-NY) Sopron felé, és a járáshatáron túl Kapuvár felé erős. A
vasúti megálló túl messze helyezkedik el a központtól, a szárnyvonal egyik végpontja Ausztriában van,
a napi 5 járatpár nem jelent valós alternatíván a közlekedési kapcsolatrendszerben. A város egyik
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legnagyobb belső közlekedési problémája a megfelelő számú parkoló hiánya, mely megnehezíti a
városba érkezők közlekedését, és a minőségi turizmus megvalósulását.

2.1.8 Közművek
Fertőd infrastrukturális ellátottsága átlagos. A vezetékes ivóvíz ellátottság teljes körűnek mondható. A
felszíni vizek védelme érdekében a csatornázottság különösen fontos szerepet kap. Ennek
köszönhetően a közműolló folyamatosan záródik. A szennyvíztelepen biológiai tisztítás folyik. A térség
többi településéhez hasonlóan a csapadék és belvíz elvezetés terén jelentkeznek a legkomolyabb
problémák.
Fertődön az energiaellátás jelenleg minden fogyasztó számára biztosított. A fogyasztói szokások
megváltozásával azonban a jelenlegi rendszerek terhelhetősége valószínűleg erősen korlátozódik fog.
A kapacitásbővítés alternatív energiaforrások bevonásával is elérhető, erre vonatkozóan már
fogalmazódtak meg fejlesztési elképzelések és valósultak meg beruházások is, erre jó példa a napelempark. A távbeszélő fővonalak kiépítésében a mobilszolgáltatók előretörése miatt fejlesztési igény nem
jelentkezik.

2.1.9 Környezetvédelem
A település közigazgatási területén belül egy bányaterület található mely műszaki üzemi tervvel
rendelkezik.A fejlesztési elképzelések megfogalmazásakor és megvalósításakor különös tekintettel kell
eljárni a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében. A felszínközeli talajvizek a település
környezetében különösen érzékenyek.
Levegőtisztaság mérés nincs Fertőd területén. A gazdasági szerkezet átalakulásának köszönhetően
érezhetően csökkent az ipari jellegű szennyezés mértéke. További javulás várható a közlekedési hálózat
fejlesztésével, az elkerülőút megépítésével. Ugyanezen fejlesztések a közlekedési zajterhelés értékét
is jelentősen csökkenthetik.
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
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3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS
A fejezet célja a tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben
támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A
település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a településveszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. A helyzetelemző,
feltáró és értékelő munkarészek megállapításainak legfőbb fejezetei esetén célszerű az ITS
felülvizsgálata és monitorozása során az elért eredményeket a térség hasonló adottságú és
tulajdonságú településeivel összevetni. Ezáltal a város képes lesz pozícióját helyesen meghatározni,
illetve a hasonló települések fejlődési útja alapján optimalizálni saját fejlődési szakaszait.

3.1.1 A folyamatok értékelése
A város egyik hosszú távon egyre problematikusabbá váló folyamata a csökkenő lakosságszám és az
ezzel járó elöregedés. Ez mind inkább maga után vonhatja az oktatási, gyermekjóléti intézmények
leépülését, illetve az időskori ellátás intézményrendszerének bővítését. A város célja ezen
állapotértékelés függvényében nem lehet más, mint a népességfogyás fékezése, megállítása. A soproni
beköltözési boom még néhány éves fennmaradása esetében fel kell készülni arra, hogy a városban is
halmozottan jelennek meg a beköltözők.
A városban érezhetően szerepet kapott az ausztriai munkavállalás, ennek mértékét ugyanakkor fékezi
az, hogy a várossal határos osztrák térségek – Fertőzug – ausztriai és burgenlandi viszonylatban is
fejletlenebb területnek számít. Mindazonáltal a térséget is elérte – Sopronhoz hasonlóan – a munkaerő
hiány. Nagy kérdés – természetesen a makrogazdasági folyamatok mellett – hogy az ausztriai
munkavállalás szívóhatása meddig tart ki, hogyan alakul a két szomszédos ország viszonya, gazdasági
kapcsolata az elkövetkező években, évtizedekben.
Az állami feladat- és adósságátvállalás egyszerűsítette, könnyítette a települések helyzetét a
városfejlesztés és működtetés terén, azonban a képzési intézmények és a helyi vállalkozások közötti
kooperáció megnehezedett. Fertőd esetében egy másik, még talán fontosabb intézményi kérdés az
Esterházy kastély települési szerepe, azaz hogy milyen a kapcsolat a városvezetés és a kastély vezetése
között.
Összességében Fertőd helyzete országosan igen kedvezőnek mondható, lakossága nagy átlagban jó
életszínvonalon él, ez győri, soproni összevetésben is megállja a helyét.
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3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése
3.1.2.1

A település településhálózatban betöltött szerepének SWOT-analízise

Erősségek
 Stabil településhálózat
 Foglalkoztatási szerep
Lehetőség
 Hálózatos
gondolkodás,
együttműködés

3.1.2.2

Gyengeség
 Szűk, gyenge vonzáskörzet Sopron és az
osztrák határ közelsége miatt
 Hiányos közintézményi hálózat
Veszély
településegyüttesben  A város lakosságfogyása nyomán fellépő
rivalizálás
helyett
kényszerek a városi funkciók leépítése
irányában

A társadalom SWOT-analízise

Erősségek

Gyengeség




Óvodai, bölcsődei ellátás színvonala
 Népesség csökkenése, elöregedés
Nincsenek jelentős szegregátumok a  Fiatalok elvándorlása
településen
 Nincsenek
nagy
társadalmi
térbeli
különbségek
Lehetőség
Veszély






Iskolák fejlesztése
Felnőttképzés
Fiatalok
számára
otthonteremtési
támogatás,
foglalkoztatás-fejlesztési
kezdeményezések
Fiatalok számára szórakozási lehetőségek
bővítése

3.1.2.3



Népesség további csökkenése, elöregedés
A kvalifikált munkaerő elvándorlása, fiatalok
további elvándorlása
Területi
szegregáció
felerősödése,
városrészek leromlása

A gazdaság SWOT-analízise

Erősségek






Jelentős számú látogató-turizmus
nincs környezetszennyező ipar
alacsony munkanélküliség
képzett munkaerő
turisztikai adottságok (Fertő tó és
Esterházy-kastély)
Lehetőség





megújuló energiák kiaknázása

Gyengeség




Alacsony vendégéjszaka-szám
osztrák munkavállalás miatt helyi
munkaerőhiány
magas szintű szállások hiánya

Veszély


munkahelyek további csökkenése
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szénsavfürdő és termálfürdő
továbbfejlesztése
együttműködési szinergiák keltése és
kihasználása (kastély, Nemzeti Park, város,
Fertő)

3.1.2.4




az osztrák munkaerőpiac további képzettmunkaerőt elszívó hatása
az elkerülő-út építésének elhalasztása
állam az államban hatás (kastély és a város
viszonya)

A táji- és természeti adottságok SWOT-analízise

Erősségek
 Fertő-táj világörökségi terület
 Jelentős termál és gyógyvíz kincs
 Hanság természeti területei, Nemzeti Park
területek a közelben
Lehetőségek
 A történeti tájhasználattal
összeegyeztethető termelési módok,
gazdálkodási formák (ökogazdálkodás)
elterjesztése
 Biológiai sokszínűség megőrzése

3.1.2.5



Gyengeségek
 A történeti tájhasználat jelentősen
visszaszorult
 Majorsági gazdálkodás (és épületállomány)
eltűnése
Veszélyek
 Klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak
megjelenése
 Felszín alatti vízkészletek sérülékenysége
nő

A zöldfelületek SWOT-analízise

Erősségek
 Kedvező környezeti és táji adottságok:
közeli kapcsolat a természeti területekkel
 Gondozott utcák és közterületek

Gyengeségek
 Összefüggő zöldfelületi rendszer hiánya
 Lakóterületi zöldfelületek ellátatlansága,
minőségi problémái
 Alulhasznosított, funkciónélküli
zöldterületek a kastélyparktól északra, a
tervezett elkerülő út mentén
Lehetőségek
Veszélyek
 Ökológiai zöldfolyosó kialakítása a
 Lakóterületi fejlesztésekkel a zöldfelületek
lakóterületek mentén
csökkenése, új lakóterületeknél zöldfelületi
hiány kialakulása
 A gyorsforgalmi út megépülésével a
jelenlegi 85-ös út visszaépítése, szomszédos  Idegenforgalom fellendülésével a
zöldfelületeinek összekapcsolásával
konfliktuspontok száma megnő
 Intézményi zöldfelületek fejlesztése és
 népességcsökkenés hatására, elhagyott,
bekapcsolása
„elvadult”, gondozatlan lakókertek, telkek
 Zöldterületi fejlesztések a
városrehabilitáció akcióterületein
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3.1.2.6

Az épített környezet SWOT-analízise

Erősségek

Gyengeség







Esterházy-kastély

Kastély, mint épített örökség sziget
város kétarcúsága
nem túl karakteres épületállomány

Lehetőség

Veszély






szovjet laktanya fejlesztése
Tőzeggyármajor fejlesztése

3.1.2.7

Barnamezős területek további leromlása-

A közlekedés SWOT-analízise

Erősségek

Gyengeségek









Ny-K kapcsolat megfelelő (85 sz. főúton
keresztül)
Fertő parti kerékpárút egyik központja
Győr, Kapuvár és Sopron közelsége
Távolsági autóbusz-közlekedés Győr és
Sopron felé megfelelő járatsűrűséggel

Lehetőségek







A megállók korszerűsítése
Kerékpáros közlekedés fejlesztése déli
irányba
Elkerülő út építése
Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
Gyalogoszónák kialakítása
Helyközi utak minőségi paramétereinek
javítása

3.1.2.8

Vasúti közlekedéssel kevés járási települést
lehet megközelíteni
 Az közúti tömegközlekedésben az
utastájékoztatás és az akadálymentesítés
alacsony színvonalú
 Járdák helyenként rossz állapota
 Komoly parkolási gondok, elsősorban a
turisztikai szezon idején.
Veszélyek




Az utak állapotának további romlása
Közterületen, zöldfelületen parkolás
Népességnövekedés és lakóterületi
fejlesztés esetén parkolási gondok
megjelenése a lakóterületeken.

A közművek SWOT-analízise

Erősségek

Gyengeségek









Kedvező infrastrukturális ellátottság
Szennyvízhálózat kiépítettségének javulása,
magas minőségű szennyvíztisztítás,
közműolló további szűkülése
Igényes közvilágítás a kastély előterében

Csapadékvíz és belvízelvezetés
Mellékutcákban gyenge közvilágítás
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Lehetőségek

Veszélyek







Csapadékvíz-elvezető hálózat bővítése
Belvízelvezetés
Közvilágítás további korszerűsítése

3.1.2.9



A környezetvédelem SWOT-analízise

Erősségek

Gyengeségek





nincs jelentős környezetszennyező ipar
a környezeti állapot minősége jó
regionális szinten megszervezett
hulladékgazdálkodás
 jó levegőminőség
 nincs komoly zajártalom
 nincs fényszennyezés
Lehetőségek




Közműfejlesztési projektek nem komplex
módon valósulnak meg
Csapadékvíz elvezetés a tervezett
lakóterületeken, közműhálózat-építési
igény nő

épületek energiaigényének csökkentése
alternatív energia hasznosításának
növelése: nap és szélenergia
kihasználásával
környezeti neveléssel kapcsolatos
programok az oktatási, kulturális
intézményekben




lakóterülethez közeli iparterület
amortizált barnamezős területek,
külterületen is

Veszélyek




népességnövekedéssel a keletkező
szemétmennyiség növekedése is
felszíni és felszín alatti vizek szennyezése
építési igényből származó kedvezőtlen
környezeti hatások

3.1.2.10 Kockázatok felsorolása
A SWOT analízisben felvetett veszélyek kockázatait számba véve az alábbiakat lehet összefoglalóan
megállapítani. A lakosságfogyás bekövetkezése reális veszély lehet, azonban bekövetkezési
valószínűsége a tervezési időszakban nem nagy: a település a természetes fogyásból származó
népességveszteséget az osztrák munkavállalás által generált pozitív migrációs egyenleggel tudja
ellensúlyozni. Hasonlóak mondhatók el a fiatalok elvándorlásával kapcsolatban, azonban itt meg kell
jegyezni, hogy a szakképzett munkaerő hiánya a térség gazdasági bővülésének reális akadálya lehet a
közeljövőben, itt közepes kockázatról beszélhetünk, csakúgy a munkahelyek további csökkenését
tekintve.
A népességnövekedés a felerősödő belső migráció nyomán jelenthet kockázatot, elsősorban
környezeti, ellátási, infrastrukturális téren. A településrendezési tervek és a soproni ingatlanárak is
szívóhatásként jelentkezhetnek Fertőd esetében.
A területi szegregáció felerősödésének alacsony a kockázata, jelenleg a településen – a KSH
adatközlését és a terepi bejárásokat is figyelembe véve – nincs erre utaló markáns folyamat.
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A város szerkezeti fejlődésével kapcsolatban kérdés Süttör és Eszterháza viszonyának alakulása,
különös tekintettel a településközponti funkciók telepítésére, és a városrehabilitáció akcióterületeinek
kijelölésére.
A tervezett fejlesztések, elkerülő út, lakóterületek, turizmus magukban hordozzák a városi szétterülés
veszélyét, kockázatát, ezért a városnak kompenzációra, a természetközeli zöldterületek, zöldfelületek
bővítésére kell törekednie.

3.1.3 A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata

3.1–1. ábra. A településfejlesztés és településrendezés kapcsolata
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3.2 PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP

3.2.–1. ábra. Fertőd problématérképe

Készítette: Progeneral Team Kft. | 9400 Sopron, Deák tér 17.

151

3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK
3.3.1 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
Fertőd Integrált Városfejlesztési Stratégiája három városrész-típust határozott meg, ezektől mi sem
térünk el: Eszterháza, Süttör és a külterület, azon belül Tőzeggyármajorral, amelyik egyéb
belterületnek számít. Süttör és Eszterháza jól elkülönül ma is, lényegében a kastély területe, illetve
annak keleti pereme jelenti a határt, a két településrészt összekötő úttól északra ma is beépítetlen,
jelenleg mezőgazdasági terület található. A 3.3–1. ábra az IVS és az általunk is használt lehatárolást
mutatja.

3.3–1. ábra. Fertőd városrészei
(Forrás: Fertőd IVS)

3.3.1.1

Eszterháza településrész

A térképen rózsaszínnel jelzett terület többféle funkciójú, szerepű városrészt foglal magába. A szűk
értelemben vett eszterházi központ a kastélytól nyugatra a városháza körül, attól nyugati irányban
alakult ki. Jelenleg is itt összpontosulnak a szolgáltatási és kereskedelmi funkciók. Érdekes színfoltja a
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településrésznek a nemrégiben átadott Haydn sétány – sajnos a rövid szakasz nem tudott kellően
integrálódni a településszerkezetbe.
A központ és Süttör közé eső terület Eszterháza történeti településrésze, a kastély kiemelkedő
hangsúlyával. A történeti rész látványát nagyban a karbantartott zöldfelületek határozzák meg. A
kastélyt és a hozzá tartozó műemléki együttest angol és franciapark veszi körül, a hozzá futó utak
fasorokkal szegélyezettek. A kastély látványa szempontjából kiemelendő a két, szépen felújított,
későbarokk stílusú Gránátos ház: mintegy fogadják az érkezőket.
A kastély zenei központja után áll a Porpáczy Szakközépiskola modern, földszintes épülete, mely
viszonylag közel esik a történeti beépítéshez.
A történeti városrész képét meghatározzák az egykor a kastély kiszolgáló személyzete részére épült,
későbarokk stílusú épületek (Muzsikaház, Udvarosház). A Muzsikaház ad helyet ma a Polgármesteri
Hivatalnak, az Udvarosház pedig vendéglőként működik.
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3.3–1. kép. Eszterháza: Képek a Főútról

3.3–2. kép. A jelenlegi városközpont

3.3–3. kép. Vasút sor és környéke
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A városba nyugat felől érkező Fő út mentén kertvárosias és falusias, helyenként kisvárosias
lakóterületek alakultak ki. A telekszerkezet hosszú, keskeny osztású, az épületek jellemzően
oldalhatáron állók. A Fő utca képét meghatározza szélessége: az autóút két oldalán széles gyepsáv
húzódik, helyenként gyepes csapadékelvezető árokkal. A Fő úttól északra találjuk a város
legjelentősebb iparterületét, melyen a Velux épületei állnak, jórészt Fertőszéplakhoz tartozó területen.
A síkvidéki lejtviszonyoknak és a gyárépületek alacsony magasságának köszönhetően a Fő utca menti
kis- és kertvárosias lakóterület házai és kertjei szépen takarják a téglatest formájú csarnokokat.
A Vasúti soron, a belváros kétszintes beépítései után, az utca nyugati oldalán földszintes illetve tetőtérbeépítéses családi házak sorakoznak, oldalhatáron álló elhelyezéssel. A beépítés jellegének változását
szépen vezeti át néhány magastetős, rejtett kétszintes sorház. Az utca másik oldalát a kastély
angolparkjának fái, valamint romló állapotú kőkerítés és az előtte álló sorfák adják.

3.3–4. kép. A Pomogyi út környéke

A lakóterületek között nem lehet megfigyelni jelentős státuszbeli különbségeket, társadalmi
szegregációra a lakóterületek képe alapján nem lehet következtetni. Általánosságban azt lehet
mondani, hogy a népesség elöregedéséből fakadó leromlás, slumosodás, illetve a pontszerű megújulás
jegyei egyaránt megfigyelhetők. A lakóterületekbe helyenként intézményi épületek, itt-ott kevésbé
rendezett területek ékelődnek.
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3.3–5. kép. A kastély és környéke (bal felső kép forrása: cultura.hu)

Közlekedési szempontból a városrész ellátottsága jó, a kerékpáros és gyalogos közlekedés megoldott,
bár helyenként a járdák állapota kritikus. Parkolási gondok a központban és a történeti városrészben
egyaránt vannak.
3.3.1.2

Süttör településrész

Süttör már jóval az Esterházy-kastély épülése előtt lakott volt, azonban mára keveset őrzött meg
arculatából. A Béke utca és Széchenyi utca őrzi leginkább a falusias beépítést és hangulatot. A történeti
településrészen szinte kizárólag csak lakóépületek találhatók. A városrész népességét ellátó
szolgáltatások a később kialakult, vagy új területekre koncentrálódnak.
A településrész folyamatos átalakuláson megy keresztül: a tervezett elkerülő út mellett várhatóan új
kereskedelmi zóna is kialakul majd. Az egykori laktanya területének átalakulása napjainkban zajlik,
intézményi, zöldfelületi fejlesztések teszik élhetőbbé a város határán elhelyezkedő területet. Itt
található a rendőrőrs, a Kulturális és Szolgáltató Központ, valamint a város pereme felé eső területen
néhány kis és középvállalkozás telephelye.
A településrész karakteres eleme a víztorony és a Szent András templom. A település határán az
épületállomány szerény volumenben ugyan, de magasabb lesz, az beépítés intenzitás növekszik a Mező
utcában és a Bartók Béla utcában.
A településrész közlekedési szempontból kedvezőtlenebb helyzetben van, mint Eszterháza: a nagyobb
átmenő forgalom mellett a kerékpáros és gyalogos közlekedés infrastruktúrája kevésbé kiépített.
Ugyanakkor parkolási gondok itt nem jelentkeznek.
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3.3–6. kép. Süttör: Átalakuló, új városrész
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3.3–7. kép. Süttör: Történeti településmag

3.3.1.3

Tőzeggyármajor településrész

A majorok a földesúri, uradalmi gazdálkodás folyományaként jöttek létre, többségük 19. századi
előzményekkel rendelkeznek, tehát az Esterházyak, illetve Berg Gusztáv igazgatásának idejéből. A
majorok a földek megművelését segítettek, általuk a földeken dolgozók könnyebben tudták ellátni napi
munkájukat. A majorok egészen a Hanság lecsapolásáig fontos szerepet játszottak a térség és a
település gazdasági életében.
Tőzeggyármajor ma inkább kvázi törpefaluként aposztrofálható. A főút melletti, egykori majorsági
épületek jó része leromlott állapotban van, alulhasznosítottak. Azt itt élők (kb 110 fő) közül az aktív
keresők nem helyben dolgoznak. Az átalakulást jelzi a lassan megújuló, leromlott állapotúnak nem
nevezhető Zrínyi utca.

FERTŐD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | Megalapozó vizsgálat

158

3.3–8. kép. Gazdasági terület Tőzeggyármajorban

3.3–9. kép. Képek Tőzeggyármajorról

3.3.1.4

Városrészi adatok statisztikai elemzése

A Központi Statisztikai Hivatal az IVS-ben lehatárolt területektől eltérően a külterületeket két
csoportba bontva szolgáltatta a 314/2012-es Kormányrendelet 11. mellékletében szereplő adatokat.
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Az adatokat vizsgálva a következő megállapítások tehetők. A népességszámot tekintve a legnépesebb
és legtöbb lakással rendelkező városrész Süttör, egyben e terület mondható a legfiatalosabbnak (az
egyéb külterületet leszámítva – az összes külterületen a fiatalkorúak aránya csak 10,4%). A leginkább
elöregedett terület Tőzeggyármajor (Hansági külterület – de a külterületi átlag is 30,4%). Az iskolai
végzettségi adatokkal a külterületek emelkednek ki a negatív oldalon 1/4 és 1/3 körüli arányszámokkal
a legfeljebb általános iskolai végzettség vonatkozásában, de Süttör is a városi átlagnál rosszabb adattal
bír, míg a felsőfokú végzettségűek esetében Eszterháza emelhető ki (Süttör értéke szinte csak a fele).
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők, mint ahogy a szegregációs mutató esetében is a
külterületek vannak hátrányosabb helyzetben. Itt halvány különbség mutatkozik Eszterháza javára
Süttör ellenében. Foglalkoztatottság, gazdaságilag nem aktív népesség esetében nincsenek nagy
különbségek, viszont az alacsony presztízsű foglalkozásúak, a munkanélküliek tekintetében megint a
külterületek vannak hátul. De hasonló helyzetet tükröznek a lakáshelyzet mutatói is.
3.3–1. táblázat. Fertőd városrészeinek statisztikai adatai, 2011
Fertőd
Hansági
Egyéb
Eszterháza Süttör
összesen
külterület külterület

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

3261
12,8

1226
10,7

1900
14,4

113
7,1

22
27,3

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában
Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

65,0
22,2

63,4
25,9

66,4
19,2

60,2
32,7

54,5
18,2

9,2

7,3

9,4

22,1

33,3

15,0

21,3

11,4

…

43,8

28,1

27,7

28,1

32,4

33,3

3,5

3,0

3,5

7,4

16,7

67,0

65,8

68,2

60,8

66,7

27,9

30,7

25,2

43,6

12,5

46,0

41,9

47,1

70,8

60,0

Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya
49,5
49,7
49,2
51,3
a lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi
5,2
5,7
4,5
12,7
ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360
3,2
2,9
3,2
5,5
napos munkanélküliek aránya)
Lakásállomány (db)
1424
475
851
84
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
3,4
2,1
2,9
10,7
A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott lakásokon
2,2
1,6
2,1
9,4
belül
Egyszobás lakások aránya a lakott
4,7
6,4
3,6
7,5
lakásokon belül
Forrás: KSH adatközlés, 2011-es népszámlásás. Megjegyzés: szegregációs mutató dőlt betűvel

50,0
…
0,0
14
28,6
0,0
0,0
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A munkanélküliségi, foglalkoztatási mutatókat, és a lakáshelyzet mutatóit nézve hol Eszterháza, hol
Süttör van kicsit jobb helyzetben, ugyanakkor összefoglalóan elmondható, hogy Süttör népesebb,
fiatalosabb, némiképp alacsonyabb státuszú településrész, míg Eszterházy kisebb, elöregedettebb,
magasabb státuszú. A külterületeken a népesség még inkább elöregedettebb, s státusza is átlagban
alacsonyabb, ugyanakkor az átlag szegregációs mutató itt is csupán 8,8%.

3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása és adatközlése szerint Fertőd településén nem található
szegregátum vagy szegregációval veszélyeztetett terület. A vonatkozó 314/2012 kormányrendelet
szerint a szegregációs mutató a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők együttes arányából (az aktív korúakon belül) adódik, melynek
küszöbértéke az érintett területen 35%, de e területek csak akkor minősülnek szegregátumnak, ha a
területen élő népesség száma eléri az 50 főt. Szegregációval veszélyeztetett területnek azok a területek
minősülnek, ahol a mutató értéke 30 és 35% közé esik.
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