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1 Az akcióterv kidolgozásának indokai
Fertőd Város Önkormányzata és a Fertődi Szállásadók Egyesülete között létrejött pályázat útján elnyert
szerződés értelmében került sor Fertőd Város Turisztikai akciótervének elkészítésére.
A megbízás tárgya volt a város turisztikai keresletének és kínálatának elemzése, a régió turisztikai
bemutatása, SWOT analízis, értékleltár készítése, célcsoportok meghatározása, Fertőd város turisztikai
jövőképének meghatározása, Fertőd turizmusának stratégiai célrendszere, területi hangsúlyok (arculati,
termékfejlesztési), Fertőd város turizmusának tervezése (marketingterv, monitoring).

1.1 Az akcióterv céljai és feladatai a megbízók kérése alapján
Az akcióterv elkészítéséhez felhasználtuk a Fertődi Szállásadók Egyesületének (továbbiakban egyesület)
korábbi tanulmányait, amely Fertőd Város turisztikai fejlesztési irányelveit tartalmazza valamint a NyugatDunántúli Régió turizmusfejlesztési koncepcióját, amely bemutató felméréseket és értékeléseket, illetve
fejlesztési lehetőségekre vonatkozó előzetes elképzeléseket mutat be, amely Fertőd város turizmusát
jelentőségteljesen alakítja, illetve befolyásolja.
Az akcióterv elkészítésekor az egyesület számára még nem volt elérhető írásos formában az Eszterháza
Kulturális és Fesztiválközpont turisztikai stratégiai terve, de az Eszterháza központ szakembereivel történt
beszélgetések és szakmai viták segítették az egyesületet, hogy az akciótervbe beépítsék azokat a turisztikai
fejlesztési lehetőségeket, amelyek nagyban meghatározzák a város turizmuspolitikáját.
Az akcióterv egy alapos helyzetelemzéssel indul, amely a turizmus általános fogalmait ismerteti. Majd a
Nyugat-Dunántúli régió bemutatását követően érkezünk meg a Fertő-táj legnagyobb kulturális örökségével
rendelkező településére, Fertődre. A város általános bemutatását követi a vonzerőleltár, amely Fertőd
kereslet és kínálat elemzésével folytatódik. A SWOT analízis rávilágít a város turizmusának veszélyeire,
gyengeségeire és erősségeire.
A célcsoportok bemutatása segíti a város turisztikai jövőképének meghatározását és azokat a prioritásokat,
amelyek összefüggő rendszerbe foglalva jelenítik meg az akcióterv megvalósításához szükséges legfontosabb
teendőket.
Az akciótervet Fertőd város arculati elemeinek bemutatása, marketing és monitorig tevékenységének
elemzése zárja le.
A mellékletek és források megjelölése lehetőséget biztosít minden érdeklődő számára, hogy még több
információt tudjon meg az akcióterv elkészítéséhez felhasznált anyagokról.
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2 Turizmus fogalma, fogalomrendszere
A turizmus fogalma KASPAR:
“A turizmus azon kapcsolatoknak és jelenségeknek összessége, amelyek olyan személyek utazásából és
tartózkodásából adódnak, akik számára a tartózkodási hely nem tartós lakhely és nem is munkahely.”
KRAP:
“Az idegenforgalom alatt két dolgot értünk, egy emberi magatartást, amelyet kívülről a lakóhely ideiglenes
elhagyása jellemez, s amely – mint ilyen – pszichikai és fizikai hajtóerőkre hallgat, valamint az ezért
létrehozott műszaki-gazdasági apparátust.”
WTO, Hágai Nyilatkozat (1989):
A turizmus magába foglalja a személyek lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad helyváltoztatását,
valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat.
 A lakáson kívül, de az adott településen belül végzett tevékenységek is ideszámítanak
 A hangsúly átterelődik a turisták által eddig is használt, de alapvetően a helyi lakosság számára
létrehozott szabadidő létesítményekre, pl. színházakra, klubokra, sportlétesítményekre,
múzeumokra
 A turizmus gazdasági oldalával szemben előtérbe kerülnek a társadalmi, kulturális, környezeti és
életminőség aspektusok, miközben a bevételek volumene megnő a lakáson kívüli szabadidő-kiadások
hányadával
 Az arány még inkább eltolódik a belföldi turizmus javára, s szükségessé válik egy új fogalom, a helyi
turizmus megkülönböztetése a belföldin belül
 Nyilvánvalóbbá válik a turizmus társadalmi jelentősége
Ki számít látogatónak?
Statisztikai szempontból nézve látogatónak számít minden olyan személy, aki az állandó lakóhelyén kívüli
más országba utazik bármely céllal kivéve azt, hogy a meglátogatott országban kereső foglalkozást
folytasson.
A látogató meghatározás szélesebb körre vonatkozik, magában foglalja a turista és a kiránduló fogalmát.




turista: legalább 24 órát vagy egy éjszakát tölt el a meglátogatott helyen és utazásának célja
szabadidő-eltöltés, üzlet, család vagy barátok meglátogatása, szakmai kiküldetés vagy konferencia.
kiránduló: a turizmusban résztvevő éjszakázás nélkül tartózkodik a meglátogatott helyen, szálláshely
szolgáltatást nem vesz igénybe
átutazó: a határbelépés és kilépés helye különböző, éjszakázás nélkül, 24 órán belül utazik át az
országon
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2.1 A turizmus rendszer kereslete és kínálata
A turizmus rendszer keresleti elemei:
 szabadidő
 szabad rendelkezésű jövedelem
 személyi közlekedési eszközök
 motivációk
A turizmus rendszer kínálati elemei:
 vonzerők
 közlekedési lehetőségek
 szálláshelyek
 étkezési lehetőségek
 programok
 kiegészítő szolgáltatások

Forrás: Lengyel, 1992 (módosított)
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Minden egyes elemhez más-más telepítő tényező és térhasználat párosul!
Turizmustelepítő tényezők:
 Társadalmi- környezet gazdasági és műszaki tényezők
 Kulturális tényezők
 Demográfiai tényezők
 Egyéb tényezők

Tendenciák:
 egyre inkább előtérbe kerül az egyéni turizmus-ezen belül is az aktív turisták száma
 nő a wellness szolgáltatások (lovaglás, kerékpározás, gyaloglás, konditerem, úszás, szauna) iránti
kereslet
 földrajzi helytől kevésbé függ
 infrastrukturális telepítő tényezők hatása megerősödik
 kevésbé szezonális
 az idősek jelentik a legdinamikusabb célcsoportot
 a turizmus integrált rendszerré válik
A turizmus általános fogalmát, a kereslet és kínálat elemeit valamint a turizmustelepítő tényezőket és
tendenciákat megismerve érthetjük meg igazán az akcióterv strukturális felépítését.
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3 Nyugat-dunántúli régió turisztikai rendszere
A Nyugat-Dunántúl Régió öt ország metszéspontjában fekszik. Magyarország egyetlen olyan régiója, amely
négy országgal határos úgy, hogy minden egyes megyéje is legalább két országgal szomszédos. A határok
eltűnésével, a térség ökológiai adottságaival a jelenben és a közeljövőben teljesedhet ki igazán az egykori
„végek” turisztikai potenciálja. A Régió nem csak érintett, hanem érdekelt is a határon átnyúló
együttműködésekben, desztinációk létrehozásában. Csallóköz (Szlovákia), Burgenland (Ausztria), Muravidék
(Szlovénia) és Muraköz (Horvátország) azok a csatlakozó határterületek, amelyek sokszor szerves részei egy a
Régiót alkotó tájegységek határon túli folytatásának. Nem véletlen és nem egyedi a határokon átívelő
turisztikai szerveződések (nemzeti park, natúrpark) létrejötte és működése sem (Fertő-Hanság /Neusiedler
See, Írottk/Geschriebenstein, Őrség-Raab-Goricko). Ezek mellett számottevő az is, hogy a Régió további
három magyarországi turisztikai régióval is határos (Balaton, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl Turisztikai
Régiók).
A Régió percekben mérhető távolságra van két ország fővárosától, Pozsonytól és Bécstől.
Közlekedési hálózata azonban nem turizmusbarát, az észak-déli áteresztőképessége rendkívül gyenge. A
fútvonalak túlzsúfoltak, a vasút szolgáltatásai nem mindenben felelnek meg a turizmus elvárásainak. A falvak
nehezen elérhetők, de az érintetlenség egyfajta versenyelőnnyel is jár elsősorban a természetkedvelők
részéről. A Régió – földrajzi helyzetéből és adottságaiból adódóan – reálisan célozhatja meg a helyi
kezdeményezéseken alapuló, határokon is átívelő tájegységekre épül turisztikai programok és projektek
megvalósítását. A klaszterszerveződésre támaszkodó termálkincs hasznosítása mellett az épített és szellemi
örökségek sokszínsége, valamint az ökoturisztikai fejlesztések jelenthetik a kiemelt pozicionálási irányt a
Régió számára.
A kulcsrégió szerep az ország gazdasági teljesítményéhez való hozzájárulásban, valamint a Régió területén
realizálódó óriási tranzitforgalomban is tetten érhető. A Régió gazdasága erős, a munkanélküliségi ráta az
országoshoz képest alacsony. A gazdasági területek beruházásai mellett folyamatosak a turisztikai
fejlesztések is. Ugyanakkor itt bonyolódik a magyarországi határforgalom 40 %-a, miközben a túlzsúfolt utak
a turizmust leginkább veszélyeztet tényezővé váltak az utóbbi években. Nyugat-Dunántúl a Magyarországról
kialakuló kép formálásában kiemelkedő szerepet játszik, hiszen az országba érkezők nagy tömege itt szerzi
első benyomásait Magyarországról és lakóiról.
Nyugat-Dunántúl „Az Erőt adó Régió”!
A földrajzi elhelyezkedése, természeti adottsága, tájegységeinek egyedisége alapvetően befolyásolja
turizmusának szerkezetét is. A termálkincsben, természeti értékekben gazdag Régió szinte predesztinált a
testi, a szellemi és a mentális megújulás megvalósítására. Hosszú távú pozicionálása ennek megfelelen
többirányú: egészségturizmus (rekreáció), ökoturizmus és kulturális turizmus.
A rekreációs, kulturális és ökoturisztikai szolgáltatások, mint egységes desztinációt képesek értékesíteni.
Kiemelendő, hogy a Régió egész évben jelentős turisztikai potenciált tud felmutatni a termál-, a kulturális- és
örökség-, valamint az aktív turizmus területén. Az egyes turisztikai termékek kínálata kiegészíti egymást és a
Régió turisztikai kínálata olyan regionális turisztikai kosarat képez, amely komplex egységként fokozza a régió
„eladhatóságát” bel-és külhonban (az együttműködés a záloga a fizetképes külföldi turisták megnyerésének).
Örvendetes, hogy a turisztikai együttműködések mindkét területen elindultak: Pannon Termálklaszter,
határon átnyúló nemzeti parkok, natúrparkok rendszere. A Régió húzótermékei bel,- és külföldön
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gyakorlatilag azonosak. A kulturális,- és örökségturizmus, az egészségturizmus és a falusi, bor-, vízi és
kerékpáros turizmus jelentik főbb vonzerejét.
Kiemelten fontos a Régió két világöröksége, az ezeréves Pannonhalmi Bencés Fapátság és természeti
környezete, mely a régió vallási turizmusának központját jelenti, valamint a Fertő-táj Világörökség.
A Régióba külföldről - szervezetten - elsősorban az idősebb korosztály érkezik. A külföldiek főként németek,
osztrákok, de az utóbbi években csehek, lengyelek jelentek meg nagyobb tömegben. Jellemző, hogy a
külföldi turisták ritkán keresik fel csak önmagáért a Régiót, ezt összekötik az ország más részeivel vagy
Ausztriával. A belföldiek közül különösen a budapestiek és az alföldiek körében népszer a Régió, valamint a
helyiek is szívesen utaznak a régión belül.

4 A Fertő-táj
„Európa közepén, az Alpok és a magyar Kisalföld ölelésében fekszik a Fertő, mely évszázadok óta
meghatározza a partján élő emberek életét. A táj és az ember élete itt harmonikusan összefonódott és
eredményezte a páratlan kultúrtájat, melyet 2001-ben az UNESCO világörökségnek ismert el. A felterjesztést
Magyarország és Ausztria közösen kezdeményezte és közös megvalósításban készült el a táj kezelési terve is.
Mind ez jelzi, hogy az Európai Unió szellemében nem az államhatárok, hanem a táj természetes határai
szabják meg tevékenységünket. Hiszünk abban, hogy egyedülálló természeti és kultúrtájunkat, mely egyben
hazánk és életterünk, optimálisan a természeti és kulturális értékekkel összhangban tudjuk használni.
Köszönjük mindenkinek, aki közreműködik a világörökség természetvédelemében és fenntartható
fejlődésében.” – olvashatjuk a Fertőtáj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület honlapján.
A Fertő-táj Magyarország északnyugati részén található. A Fertő tavat és az azt övező tájat, településeit
2001-ben vette fel az UNESCO a világörökségek közé. A felvételt Ausztria és Magyarország közösen
kérelmezte, mivel a Fertő túlnyomó része Ausztriához tartozik, s a határ mindkét oldalán nemzeti park
védelmezi. A táj a felvételt népi építészetével, műemlékeivel, az egymást követő civilizációk régészeti
emlékeivel, szőlő- és borkultúrájával valamint változatos növény- és állatvilágával érdemelte ki. A
világörökség terület érdekképviseletére civil szervezet alakult, az érintett hazai települések részvételével.
A világörökség magyar oldalához tartozik:



Fertő-Hanság Nemzeti Park fertő-táji teljes területe,
a következő part menti települések: Fertőrákos – Sopronból Balf – Fertőboz -Nagycenk– Hidegség –
Fertőhomok – Hegykő – Fertőszéplak – Fertőd (az Eszterházy park teljes területével) – Sarród –
Fertőújlak.

A világörökség osztrák oldalához tartozik:



a Fertőzug (Seewinkel)
a következő tóparti települések: Ruszt (Rust) – Fertőmeggyes (Mörbisch) – Oka (Ausztria) (Oggau) –
Fertőfehéregyháza (Donnerskirchen) – Feketeváros (Purbach) –Fertőszéleskút (Breitenbrunn) –
Sásony (Winden am See) – Nyulas (Jois) – Nezsider(Neusiedl am See) – Védeny (Weiden am See) –
Pátfalu (Podersdorf) – Ilmic (Illmitz) –Mosonbánfalva (Apetlon).
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4.1 Tájak találkozása
A különböző klímahatások következtében nemcsak a földrajzi, hanem állat-, és növényföldrajzi határok is
találkoznak. A világörökség az Alpok, a Kárpátok és a magyar Alföld között fekszik. A tó és a közvetlen
környéke Közép-Európa legnagyobb madárrezervátuma (vö. Fertő tavi Bioszféra Rezervátum).
A magyar nemzeti park vállalta több ősi magyar állatfajta: a magyar szürkemarha, a bivaly, a
rackajuh gén megőrzését, tenyésztését. Az ősi háziállataink a Fertő körüli füves területeket lelegelve,a
növényzet folyamatos rágásával elősegítik ezen élőhelyek jellegzetes állatvilágának megőrzését.
A Fertő-táj ökológiailag érzékeny táj. Ezért alkottak a nagyközönség előtt zárt, védett területeket. A
legfontosabb azonban a magyar Fertő-Hanság és az osztrák Neusiedler See - Seewinkel Nemzeti
Parkok tevékenysége a természeti értékek megőrzésében.
A Fertő tó vidéke változatossága és gyönyörű környezete mellett különleges kulturális érték is. Ezt a tájat az
ember keze formálta át. A települések területén műemlékek sora található, amelyek a hagyományos
tájhasználat mellett az életmód építészeti lenyomatai.
A Fertő-táj településein élők munkakultúráját évszázadokon keresztül meghatározták a kedvező természeti
adottságok, azoknak felhasználása a mindennapi életben. Ezek voltak: halászat, nádgaz-dálkodás,
állattenyésztés, kézműipar, szőlőtermesztés és borkészítés.
A nád aratása elsősorban exportként ma is jövedelmező. A halászat, az állattenyésztés és a kézműipar csak
kevés embernek nyújt megélhetést.
A borászok megalkották a ruszti aszút (Ausbruch), a soproni kékfrankost, sok más versenyeken érmet nyert
fehér és vörös boraikat.
A borászkodás, az egészségügy szolgáltatásai (fogászat), a gyógyüdültetés, a vendéglátás a jelenen kívül a
jövő fejlődési alapjait jelenti.
Ruszt, Sopron, Fertőrákos polgárosodásának „eredményei” (a templomok, a középületek, a polgárok sok
évszázados házai), a jövő turizmusának az alapjait tették le.
Az ünnepek kulináris élvezete a rendezvények sokaságában nyilvánul meg: a Soproni Borünnep, az Ezer bor
ünnepe, Nyitott pincék (Eisenstadtban), a Szüreti Napok Sopronban, Balfon, Nagycenken.
A határtérség természeti erőforrásokban gazdag és rendkívül változatos ökoszisztémákkal rendelkezik. Külön
érdekesség a termál- és gyógyvizek rendkívül magas előfordulása, illetve a közös kultúr örökségek nagy
száma.
A térségben a már meglévő turisztikai és szabadidős lehetőségek és turisztikai együttműködések széles
skálája jó alapnak tekinthető a határon átnyúló tevékenységek, többek közt a hálózati tevékenységek
(networking), a desztináció marketing, illetve a turisztikai és szabadidős lehetőségek további fejlesztési
céljából (pl. interregionális kerékpár útvonalak).
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5 Fertőd város bemutatása
5.1 A város elhelyezkedése és rövid története
Fertőd város Győr-Moson-Sopron megyében, a Soproni járásban, Magyarország északnyugati részén, a
Fertő–Hanság kistájon található. 1995-ben városi rangot kapott.
A város Győr és Sopron között fekszik. A 85. számú közúttól 3 km-re, az osztrák–magyar államhatártól 7 kmre. A belső út a Fertő-parti települések lakóinak a közlekedésére szolgál. Ugyancsak a Fertő tó köré épített
kerékpárút fontos a környék turizmusának.
Fertőd Kapuvártól 16, Soprontól 26 km-re található. Helyközi autóbuszjáratokkal mindkét város sűrűn
elérhető. Közvetlen vasúti összeköttetése nincs, de a GYSEV vasúti fővonalon, Fertőszentmiklóson elérhető.
A korábbi falu létére, kialakulására a Fertő gyakorolta a leglényegesebb hatásokat. A Fertő medencéjében a
hozzá kapcsolódó Hansággal együtt a Keleti-Alpok felgyűrődésével a Bécsi és a Pannoniai törésvonal mentén
keletkezett.
Mai nevét a magyarországi közigazgatás átszervezése idején kapta, az Árpád-korban még meglévő Villa
Ferteud (1234), Villa Ferteu (1265) – Iván, Sajtoskál és Nemesládony között lokalizálható tele-pülés – után.
1950. május 16-án Eszterháza felvette a Fertőd nevet, majd szeptember 7-én a korábbi Eszterháza,
immár Fertőd egyesült Süttörrel. Süttör 1313-ban szerepel először írott dokumentumokban Sehter alakban.
A középkori jobbágyfalu a 14. és a 16. század között a Kanizsayak, majd a Nádasdyak birtoka lett. 1681-ben
Esterházy Pál Antal tulajdonába került és a családé is maradt. Eszterháza neve először Esterházy (Fényes)
Miklós herceg levelében (1766) olvasható: Schloss Eszterháza, azaz „eszterházai kastély”. 1762-ben
kezdődött meg az Esterházy-kastély építése. Mire a kastély elkészült, a szomszédságában új falu született, az
Esterházy Miklós herceg által alapított Eszterháza. Fertőd és környéke annyi látnivalót kínál az ide
érkezőknek, hogy akár több napot is el lehet tölteni a környék felfedezésével. A leghíresebb látnivaló a
fertődi Esterházy-kastély, amely Magyarország leghatalmasabb kastély-együttese.

5.2 Térségi feladatai
A település közigazgatási jogállása, kistérségi szerepköre az idők folyamán sokat változott. A község 1969.
október 1-jéig a kapuvári járáshoz tartozott. Ennek megszűnése után a sopronihoz. Az újabb
változás 1971. április 25-éhez köthető, amikor Fertőd székhellyel községi közös tanácsot szerveztek.
Társközségei voltak: Fertőendréd, Fertőszéplak és Sarród községek. 1972-től megkapta a nagyközség címet.
Az országos településfejlesztési koncepció értelmében „kiemelt alsó fokú központ” szerepkört kap, de ezt
visszaváltoztatták „alsó fokú központra”. Ez azt jelentette, központi feladatköre csak saját népessége
ellátására terjedt ki. A vonzáskörzete az előbb említett négy községre terjedt ki. 1984-ben megszűntek a
járások, ettől kezdve Fertőd nagyközség a soproni városkörnyék települése lett. 1988-ban a kétszintű
közigazgatás bevezetésével társközségeivel együtt a megyei tanács közvetlen irányítása alá került. A
nagyközségi önkormányzat 1995. július 1-jétől lett városi önkormányzat.
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5.3 Településfejlesztési tervek
A rendszerváltás utáni első településfejlesztési elgondolásokat az 1993-ban készített rendezési program
foglalta össze. Két sarkalatos pontja volt a turizmus (idegenforgalom) és a gazdaság fejlesztése. Előbbi
a vállalkozások a polgárosodás újabb lehetőségeinek megteremtésére, az utóbbi a kis és közepes
vállalkozások létrehozására irányult. A befektetési lehetőségek felkutatása, és környezetkímélő ipar
telepítése, a mezőgazdasági biotermelés kialakítása kiemelt céljai voltak. Szerencsés megoldás volt a
parkerdővel kapcsolatos terv, amely a természet, a környezet és a turizmus összhangját ötvözte össze. A
turizmus fejlesztése a kastélyra összpontosult. A rendezvényszervezés, a szálláshelyek bővítése, a
nemzetközi zenei centrum kialakítása, a falusi turizmus meghonosítására részletes tervek körvonalazódtak. A
legfontosabb kastély állagmegóvási-munkákra illetve teljes felújítására állami eszközök bevonásával
nagyszabású tervek születtek. Egy termálfürdő elképzelései is felmerültek.
Az Esterházy – kastély felújítási tervei napjainkra valósággá váltak. Mint önálló közigazgatási egység 2014ben létrejött az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont. Ez a szervezet irányítja a kastély és a hozzá
tartozó épületek teljes körű felújítását és új funkciókkal való megtöltését.
A város rehabilitációs pályázata sikeresnek bizonyult. A megálmodott tervek lassan befejeződnek illetve
befejeződtek. A Haydn-sétány kialakítása az „Illatok kertje” utcácska megépült.
A létesítendő Kulturális és Szolgáltató Ház felnőtt oktatási feladatokat is ellát majd. Az épület modern, 21.
századi követelményeknek megfelelő létesítményként épülhet meg. A projekt időtartama 2008. október 1. –
2010. december 31. Ennek a módosítására az önkormányzat már beadta szándékát, ugyanis helyette két
kisebb épületet újítanának fel! 2013-ig való befejezést nem tudták megtartani.

6 Vonzerőleltár
6.1 Vonzerő a turizmusban
A turisztikai szektor működésének alapját a vonzerő adja, mely a turizmus rendszerében kiemelt szerepkörrel
rendelkezik. A vonzerő mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról a rendszert meghatározó tényező. Keresleti
oldalról a legegyszerűbben vonzerőnek nevezzük azt, amiért a turista útra kel (LENGYEL M. 2004), amiért a
látogatók egy adott helyet felkeresnek (RICHARDS, G. 2002).
A turizmus rendszer működésének alapját jelenti a vonzerő és motiváció kapcsolatrendszere, mely a vonzerő
szerepét még inkább kiemeli. A rendszer működéséhez elengedhetetlen a motivációnak megfelelő vonzerő
megléte, melyen a potenciális turista utazási döntése is alapul. Azok a helyszínek – célterületek – jöhetnek
számításba az utazási alternatívák közötti választás során, mint desztinációk, melyek az egyén motivációjának
megfelelő vonzerővel rendelkeznek. Ha ez nem valósul meg, akkor a kereslet és a kínálat találkozása
elmarad, nem jön létre az utazás. Az előbbiekből levonható az a következtetés, hogy a vonzerő nem csak a
kínálatot, hanem a keresletet is meghatározza (LENGYEL M. 2004) Az utazási döntés meghozatalában a
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potenciális látogatókat belső és külső tényezők egyaránt befolyásolják. A motivációjuk, érdeklődési
területük, igényeik mellett korlátozó tényezőként lép fel a diszkrecionális jövedelmük szintje.
A jól működő idegenforgalmi szektor egyik alapkövetelménye, hogy a turizmus eredeti és levezetett,
származtatott kínálata egymást harmonikusan kiegészítse.
(KASPAR, C. 1991) A turizmus eredeti kínálata alatt a vonzerőket értjük, melyek közé a természeti, a
társadalmi-kulturális viszonyok és az általonos infrastruktúra sorolható, ez utóbbi teszi lehetővé társadalmigazdasági tevékenységek kibontakozását. Az eredeti kínálat elemei keretet adnak gazdasági tevékenységek
végzéséhez, tehát nem közvetlenül az idegenforgalmi szektorhoz soroljuk az egységeket, de mint
keretfeltételek irányt adnak a turizmus fejlődéséhez.
Az eredeti kínálat megléte önmagában azonban nem elegendő, ha nem egészítik ki a levezetett,
származtatott kínálat elemei, akkor a turisztikai szektor eredményes és hatékony működése is sérül,
bizonyos fokon megragad vagy ki sem alakul. Az eredeti kínálat egyedi megjelenésű egységei léphetnek elő
vonzerővé.
A származtatott kínálat elemei közé sorolja KASPAR, C. (1991):







helyváltoztatást szolgáló létesítményeket,
tartózkodást lehetővé tevő létesítmények,
szálláshely- és vendéglátás egységei mellett a rekreációs célokat szolgáló létesítményeket,
gazdasági tevékenységeket szolgáló létesítményeket,
közvetítő szektor és
információszolgáltatás létesítményeit.

A kínálat komplexitásának kiemelkedő szerepe van, de a vonzerőt az eredeti kínálat határozza meg. Bizonyos
esetekben ettől eltérő példákkal is találkozhatunk a szükségleti hierarchia egyes szintjein, amikor a levezetett
kínálat valamely eleme kerül előtérbe és a háttérbe szorítja a klasszikus vonzerőt (pl. tematikus szállodák).
A turizmus rendszerének fejlődése mára eljutott egy olyan stádiumba, ahol megkérdőjeleződik a fenti
klasszikus struktúra. A mesterséges attrakciók az eredeti kínálaton alapuló vonzerők helyett a földrajzi
környezettől függetlenedő témaválaszt is lehetővé tehetnek. Ebben az esetben azonban még inkább igaz,
hogy az eredeti kínálat megléte önmagában nem elegendő, mert a téma önmagában fiktív, így bár
érdeklődést kelthet, de turisztikai infrastruktúra nélkül nem tud látogatóforgalmat generálni.

6.2 A vonzerők egymásra gyakorolt kölcsönhatása
A turisztikai vonzerők a földrajzi térben egyenetlenül helyezkednek el. A különböző vonzerők egy-egy területi
szinten erősíthetik egymást, de additív kapcsolat helyett multiplikatív kölcsönhatásban állnak egymással.
Egymást erősítő, de egymás hatását gyengítő esetekkel is találkozhatunk. Legtöbb esetben a szinergikus
hatást természetesnek veszik, holott a potenciális kölcsönhatások elemzésének elmaradásával negatív irányú
folyamatok indulhatnak meg.
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A vonzerők egymást kiegészíthetik, illetve a vonzerőkre épülő termékek összekapcsolódhatnak. Ilyen
terméktársítás jellemző például a vidéki turizmus terméktípusai esetében vagy a városi turizmus és
kulturális, konferencia turizmus összefüggéseiben.
A vonzerő jelentését illetően a turisztikai szakirodalom és a mindennapi szóhasználat bizonyos eltérést
mutat. Előbbi a turisztikai vonzerőt olyan összetett fogalomként próbálja definiálni, amelyben a látnivaló
sajátossága, egyedisége keveredik a róla széles körben megszerezhető információkkal és a potenciális
vendég személyiségéből, életviteléből fakadó motivációval.
A hétköznapokban a vonzerőt a látnivaló, a nevezetesség vagy az attrakció szinonimájaként használjuk. A
nemzetközi turizmus fogadásában hosszú ideje meghatározó szerepet játszó európai országokban, sok
esetben maguk az igazgatási egységek is önálló vonzerővel rendelkeznek.
Mivel Magyarország kínálatában a szakemberek véleménye szerint a








kulturális és örökségturizmus,
aktív turizmus,
gasztronómiai- és borturizmus,
falusi turizmus,
konferencia, üzleti turizmus,
gyógyturizmus és wellness, valamint az
üdülések

rendelkeznek azzal a vonzerővel, amely meghatározó mértékben formálhatja az ország idegenforgalmi
imázsát és a vendégek rendszeres visszatérését válthatja ki, ezért városunk vonzerőinek felsorolásakor
elsősorban ezek bemutatására koncentráltunk.
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6.3 Fertőd vonzerőleltára
6.3.1

Kulturális és örökségturizmus

Vonzerő neve: Esterházy-kastély

Fertőd leghíresebb látnivalója.
Az Esterházy-család felemelkedése a XVI. század végén kezdődött. Az Esterházyak a XVII. század első
negyedében már jelentős szerepet játszottak Magyarország politikai életében. Gazdagságuk alapját az
ellenreformáció korában vetették meg. Abban az időben a katolikus vagy rekatolizált főurak hatalmas
birtokokat kaptak adományként a Habsburg monarchiához és az egyházhoz való hűségükért.
A Esterházy-család három kimagasló egyénisége:
Esterházy Miklós (1582-1645)
1613-ban bárói rangot kapott, 1625-ben a soproni országgyűlés nádorrá választotta. II. Ferdinándtól grófi
rangot kapott 1626-ban. Gróf Esterházy Miklós alapozta meg a család vagyonát és társadalmi rangját.
Esterházy Pál (1635-1713)
Esterházy Miklós fia, aki kiváló katona és államférfi lett. 1652-ben kinevezték Sopron vármegye helytartójává
és királyi tanácsossá. 1661-ben I. Lipót intézője, majd 1681-ben Magyarország nádora lett. Költőként és
zeneszerzőként is tevékenykedett. Házasságaival tovább gyarapította a család hatalmát és vagyonát.
Esterházy "Fényes"Miklós (1714-1790)
Esterházy Pál nádor unokájaként részt vett az osztrák örökösödési és hétéves háborúban. 1762-ben Sopron
vármegye főispánja lett, majd a nemesi testőrség kapitánya volt. Fontos diplomáciai megbízatásokat is
teljesített. Ő építtette az Esterházy-kastélyt.
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1720-ban Esterházy József szerződést kötött Martinellivel, a süttöri vadászkastély terveinek elkészítésére. Ez
a Fertő zsombékos partján épült 20 szobás vadászkastély volt a mai kastély őse.
Esterházy Miklós 1762-ben, 48 éves korában örökölte a majorátust. Ettől kezdve haláláig az ő kezében
egyesültek az Esterházy birtokok. Abban az időben a magyar főurak külföldön éltek és költekeztek. Velük
ellentétben Esterházy Miklós itthon kezdett építkezni, és tovább gyarapította a családi képgyűjteményt és a
kincstárat.
1763-ban kezdődött a kastélyépület teljes átépítése, a francia kert és a park kialakítása. A patkó alakú
díszudvart határoló főépületet és a két kisebb mulatóházat egybeépítették. Az építkezésben három építész is
közreműködött: Jacoby Miklós, Johann Ferdinand Mödlhammer és Hefele Menyhért.

Esterházy-kastély - részlet

Az Esterházy-kastély kapuja
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Az elkészült kastély méretei lenyűgözőek. Fő homlokzata 100 méter hosszú, szárnyai 48 méteresek. A
hatalmas épületben 126 szoba sorakozik. A kastély kapuja díszes kovácsoltvas alkotás. Mind technikai, mind
művészi szempontból Magyarország egyik legszebb kapuja.
A kastélynak mind a 126 szobája gazdag rokokó díszítéssel és berendezéssel készült. Az épület középpontja
az emeleti díszterem és az ahhoz kapcsolódó zeneterem. A zeneterem a díszterem előteréül szolgált. A 9
méter magas 10 méter széles és 13 méter hosszú terem falait jón fél pillérek tagolják. A kastély belsejéből is
és az udvarról is egy-egy díszes kőlépcső vezet az emeleti zeneterembe.

A zeneterembe vezető külső kőlépcső

Sala Terrana
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A díszterem alatti Sala Terrana, a nyári ebédlő a barokk kertet köti össze az épülettel. A központi teremből
jobbra és balra szalonok és fogadószobák nyílnak. E helyiségek közé tartozik az ún. "Mária Terézia szoba",
ahol a királynő 1773 szeptemberében megszállt. A földszinten volt a herceg és a hercegné lakosztálya és a
nagy könyvtár. A kastélyépület keleti szárnyában kapott helyet a híres Esterházy-képtár, amelyben 300-nál
több festmény volt. A nyugati szárnyban a konyhával összeköttetésben épült a télikert, amely egész évben
friss virággal és gyümölccsel látta el a hercegi udvart.
A főépület előtt, a hatalmas kovácsoltvas kaputól jobbra és balra az őrségházak állnak. A kastélyépülettől
legyezőszerűen indultak ki a sugárutak. A kastély mögött helyezkedett el az Operaház, a Muzsikaház, a
Bábszínház, a vendégfogadó, a tisztviselői lakóházak és a kaszárnya. A kaszárnyán és a Muzsikaházon túl
egyforma L alaprajzú házak épültek a herceg kézművesei részére. A francia kertet a főépület tengelyében
mesterséges vízesés zárta le. Az ezen túl elterülő hatalmas parkot szobrok, vázák, szökőkutak és különféle
épületek díszítették.
Mária Terézia 1773-ban Eszterházán töltött két napot. Megcsodálta és megdicsérte a kínai mulatóházat, a
kor divatja szerint épült rokokó házacskát. Esterházy "Fényes" Miklós herceg erre csak annyit válaszolt:
"ugyan, bagatelle". Így kapta a kínai mulatóház a Bagatelle nevet.
Az épületegyüttes többi része a kastéllyal egy időben vagy később készült:


Operaház
Az egyemeletes és manzárdtetős épület 1768-ban készült el. Belül négy fő részre tagolódott:
előcsarnokra, nézőtérre, színpadtérre, ruhatárra. A nézőtér 400 férőhelyes volt. Az előadásokat
nemcsak a meghívott előkelő vendégek nézhették, hanem mindenki ingyen látogathatta. Az
Eszterházán tartott ünnepségeknek az Operaház volt az egyik központja.



Muzsikaház
Építése 1769-ben zajlott. Ez az épület az egykori Esterházy udvartartás zenészeinek, színészeinek és
operai szereplőinek volt a lakóháza. Ebben a házban élt közel 20 évig Joseph Haydn, aki kiemelkedő
szerepet játszott Eszterháza zenei életében.



Bábszínház
1773-ban épült. A nézőtér barlanghoz hasonlított, ahol minden falat, falifülkét és nyílást kövek,
kagylók és csigák borítottak, amelyek gyertyafénynél különleges látványt nyújtottak. A
bábszínházban nemcsak meséket és vígjátékokat, hanem egész operákat is előadtak a pompásan
öltöztetett bábokkal.



Kínai mulatóház
1773-ban avatták fel. A parkot díszítő pavilonok közül ez volt a legnagyobb. A magas épület tetején
esernyős kínai ült. A házacska sarkain csengők csilingeltek a szélben. A főpárkányt és az ablak alatti
tükröket kínai témájú festett képek díszítették. Az épület kínai módra volt berendezve: virágfüzérek,
festett kínai képek, tükrök díszítették a falakat, az oszlopokat pedig zöldre lakkozták. Tetőgalériájáról
nagyszerű kilátás nyílt a kastélyra és az egész parkra.



Őrségépületek
A kastély kapujával szemben találhatók. Az árkádos, barokk épületekben lakott a fegyveres
testőrség. Az Esterházy-családot megillette az a jog, hogy saját egyenruhás testőrséget tartson. A
150 főnyi testőrség magas növésű - átlagosan 180 centiméteres - ifjakból állt. Egyenruhájukat a
herceg maga tervezte: sötétkék kabát piros hajtókával, fehér mellény és harisnya, fekete
medveprém kucsma sárga ellenzővel.
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Lovarda
A kastélytól nyugatra található az országút mellett. A földszintes épület párkányzatán a magyar
csikós szobra látható, amely az első parasztábrázolás a 18. század második feléből. Az egykori
leírások szerint az istálló 110 ló számára készült.

Az Esterházy- kastély Angol parkja
A 300 hektáros franciakertet a versailles-i kastély parkjáról mintázták. A barokk kertek mindig szoros
kapcsolatban álltak a kastéllyal, amely a kompozíció középpontját alkotta. Innen indultak ki a fasorral
szegélyezett széles sugárutak. Ezek a parkon kívül vezettek el egy-egy építészeti alkotáshoz. Az Esterházykastély középső sugárútjának tengelyében a fertőszentmiklósi templom tornya látszik. Egy másik fasor az 5
kilométerre levő röjtöki erdőben álló vadászkastélyhoz, a Lesvárhoz, a harmadik fasor pedig a Csapod
melletti Göbös kastélyához vezetett. Ezeket a kastélyokat egymással is egyenes fasorok kötötték össze.
Körülöttük vadászatra kiválóan alkalmas kiterjedt erdőségek terültek el, amelyeket a franciakerttől egy 2
méter magas téglafal választott el. A park sugárútjait több kisebb út keresztezte. A metszéspontoknál
kialakított tisztásokon épületek vagy szobrok álltak. A színpompás virágokat havonta cserélték az
ágyásokban. Ez a mesés gazdagságú park mindenki előtt nyitva állt, bárki sétálhatott benne.
A pompázatos "magyar Verszália" káprázatos ünnepségeknek, remek operaelőadásoknak és
hangversenyeknek adott otthont. 1770-ben mutatta be otthonát és udvartartását a bécsi arisztokráciának
Esterházy "Fényes" Miklós herceg. Ezután minden évben látványos ünnepségeket rendeztek. Főként
farsangkor és nyár végén zajlottak a híres "eszterházi mulatságok". Itt vendégeskedett Mária Terézia,
valamint II. József és Ferdinánd főherceg is.
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Díszterem

Puttó
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Díszterem

Esterházy-kastély - 1 szoba a 126 közül

Haydn vezetése alatt Eszterháza zenei élete Európa-szerte híres lett. Messze földről jöttek a vendégek az itt
előadott műveket meghallgatni. Ide járt a Habsburg császári udvar, Mária Terézia és az előkelő bécsi
közönség is. A császárnő így méltatta az előadásokat:
Ha jó operát akarok látni, Eszterházára kell utaznom!
A kastély szobáit végigjárva egyik ámulatból a másikba estek a korabeli vendégek.
Napjainkban az Esterházy-kastély kulturális programjaiban meghatározó szerepet játszanak a komolyzenei
hangversenyek. Az Esterházyak által teremtett zenekultúra hagyományőrzéseként évről-évre koncerteket,
zenei kurzusokat tartanak. Az"Eszterházi Vigasságok" c. rendezvénysorozatot külföldiek is látogatják. Évente
barokk napokat, Haydn-szemináriumokat, koncerteket és mesterkurzusokat szerveznek a kastély falai között.

Szökőkút az Esterházykastélyban
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Vonzerő neve: Muzsikaház
A Muzsikaház 1769-ben készült el. Az egyemeletes sarokház az Esterházy-kastély parkjának nyugati szélén
áll. Homlokzatán kőkeretes ablakok nyílnak, alattuk mélyített tábladísz látható. Az épület udvar felőli része
árkádos.
A Muzsikaház az egykori Esterházy udvartartás zenészeinek, színészeinek és operai szereplőinek adott
otthont. Itt lakott az emeleti háromszobás lakásban 1766 és 1790 között Joseph Haydn.

Muzsikaház
Joseph Haydn sokgyermekes családban nevelkedett, tizenketten voltak testvérek. Zenei tehetsége már fiatal
korában megmutatkozott. 5 éves korában zene- és énekórákat vett, 8 éves korában tagja lett a bécsi Szent
István-templom gyermekkórusának. 1759-től Morzin gróf csehországi birtokán volt zeneigazgató. Itt figyelt
fel rá Esterházy Pál herceg, aki 1761-ben nevezte ki a kismartoni zenekara másodkarmesterévé. Miután
felépült azEsterházy-kastély Fertődön, majd 1768-ban a hozzá tartozó Színház és Muzsikaház, a zenészek is
ide költöztek. Esterházy Pál Antal Esterházy Pál unokája és Esterházy "Fényes" Miklós bátyja volt. Az ő
majorátusa alatt indult meg Kismartonban a zenei élet, amely az eszterházi évek alatt érte el a csúcspontját.
Joseph Haydn munkásságának köszönhetően a hercegi udvar operakultúrája európai hírnévre emelkedett.
Haydn alkotó életének nagy részét Eszterházán töltötte. Az Esterházy-kastély felépítése és az Esterházycsaládnak Kismartonból való végleges átköltözése után megkezdődtek az ünnepségek sorozatai. Ezek Haydn
számára többletmunkát jelentettek, hiszen mindegyik ünnepségre új darabot kellett szereznie. Nemcsak a
komponálás és a zenekar vezetése tartozott a feladatai közé. Ő intézte az opera és a zenészek gazdasági
ügyeit, ő állította össze az opera és hangversenyek műsorát, ő tanította be és rendezte az új darabokat.
Operákat írt, havonta egyet bemutatott, és a bábjátékok zenéjét is ő komponálta. Esterházy Miklós maga is
muzsikált, állandóan újabb és újabb zeneműveket kért udvari karmesterétől.
Eszterháza virágkorában 1770-1790 között Haydn vezetése alatt az opera és Eszterháza zenei élete igen
magas színvonalat ért el. Mesze idegenből érkeztek a vendégek Haydn művészetét és a változatos műsort
megcsodálni. A Bábszínházban is Haydn-operákat adtak elő a bábukkal.
Haydn Eszterházán és Kismartonban félig lakájsorban, félig baráti viszonyban élt gazdáival. A zeneszerző így
írt életének erről az időszakáról:
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Kísérletezhettem egy zenekar élén, megfigyelhettem minden hatást, javíthattam, nyesegethettem,
változtathattam, merhettem. El voltam zárva a világtól, senki sem kínozhatott kétségekkel, és így eredetivé
kellett lennem.

Haydn emléktáblájának részlete
Haydn pályafutása legnagyobb részét Eszterházán töltötte, 1761 és 1790 között állt az Esterházy-hercegek
szolgálatában. Művei itt hangzottak el először. Az itt írt operáinak és szimfóniáinak ősbemutatóját a
kastélyhoz tartozó Operaházban tartották. Itt csendült fel először a világon a híres Búcsúszimfónia is.
Haydn volt a klasszikus szimfonikus stílus megalapítója. Élete során több mint 100 szimfóniát, számos
vonósnégyest, operát, divertimentót és misét írt. Könnyedén komponált. Majdnem a folyó írás gyorsaságával
jegyezte le műveit, közben alig javított, törölt vagy módosított.
Joseph Haydnt 1791. július 8-án az oxfordi egyetem díszdoktorává, a zenei tudományok doktorává avatták. Ő
volt az első zeneszerző a világon, aki művészi érdemeiért kapott doktorátust.
A kastélyban "Fényes" Miklós idején vadászatok, kerti mulatságok, balett- és operaelőadások váltogatták
egymást. 1790-ben Esterházy "Fényes" Miklós halálával megszakadtak az ünnepségek. Fia, Antal feloszlatta
Haydn zenekarát és elbocsájtotta a színházi személyzetet. Fényes Miklós unokája, akit nagyapja után szintén
Miklósnak kereszteltek, az udvartartást áthelyeztette Kismartonba. Haydn 1790-től ismét Kismartonban élt
és dolgozott 1809. május 31-én bekövetkezett haláláig.
1959-ben, Haydn halálának 150 éves évfordulóján nagyszabású hangversenyt rendeztek a kastély udvarán. A
kitűnő akusztikának köszönhetően a 40000 személyt befogadó díszudvar minden pontján hangerősítő
berendezés nélkül lehet élvezni az előadást.
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Haydn emléktábla
Haydn emlékét a Muzsikaház homlokzatán az Esterházy Pál által állíttatott domborműves tábla őrzi. Bory
Jenő szobrászművész bronz reliefje 1932-ben készült.
Az épületben napjainkban zeneiskola működik. Itt találjuk a Helytörténeti kiállítást is, amely Süttör és
Eszterháza múltját mutatja be. A Haydn-emlékszobában a zeneszerző mellszobra, műveinek másolatai, és a
muzsikussal kapcsolatos egyéb dokumentumok láthatók.
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Vonzerő: Szent András templom

Szent András-templom
A mai Fertőd Süttör és Eszterháza összevonásával jött létre 1950-ben. Süttör eredete régebbi időkre nyúlik
vissza. 1313-ban szerepel először írott dokumentumokban. A középkori jobbágyfalu birtokosai gyakran
váltogatták egymást. A XIV. és a XVI. század között a Kanizsayak, majd a Nádasdyak birtoka lett. 1681ben Esterházy Pál tulajdonába került és a családé is maradt.
Süttör község első temploma nem a mai helyén állt. A XII. századi román templom alapjait a falu határában
levő Jakabszigeten találták meg 1906-ban. Valószínűleg a Fertő áradásai miatt kellett elhagyni azt a területet.
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A falu következő temploma 1732-ben épült azon a helyen, ahol a mai templom is áll. Itt már nem kellett
tartani a Fertőtől. Ezt a barokk templomot 1889-ben lebontották, és még abban az évben újat emeltek a
helyére. Az új templomot Zatzka Lajos bécsi műépítész tervezte. Az épület az észak- német gót templomok
mintájára készült. Falait kívülről nyerstéglából emelték, homlokzatán egy nagyobb torony és két kisebb
oldaltornyocska látható. A nagy toronyban 4 harang lakik. A Jó Pásztor-harang és a lélekharang 1923-ban
került ide. A Szent Erzsébet-harang 1963 óta, a Szent András tiszteletére öntött harang pedig 1989-ben, a
templom építésekor került a toronyba.

Szent András templom belső tere
A nagyméretű templom berendezése neogót, amely az építés évéből származik. A főoltáron Szent András
apostol látható, a mellékoltárokat a Jézus Szíve és a Szűzanya tiszteletére emelték. A templom orgonája
1935-ből való, Rieger Ottó királyi és udvari orgonagyárában készült Budapesten.
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A Szent András templom oltára
A templom jó akusztikája miatt gyakran tartanak itt egyházzenei koncerteket.
A templom melletti feszületet "Rácz Katalin tsináltatta 1786"-ban. A kereszt lábánál Mária alakja látható. A
talapzaton Krisztus kínvallatásának eszközeit örökítették meg.
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Vonzerő: Szent Kereszt templom

Szent Kereszt-templom
1762-ben kezdődött meg Magyarország legnagyobb kastély-együttesének felépítése. Mire a kastély 1766ban tető alá került, a szomszédságában új falu született - Eszterháza -, amelyet Esterházy Miklós herceg
alapított Süttör határában. Eszterháza és Süttör írott forrásait Fertőd levéltárában őrzik.
Eszterháza önálló lelkészség nélküli település volt, évszázadokon át Süttörhöz tartozott. A hívek az Esterházykastély kápolnájába jártak szentmisére. Koloszár György plébános kezdeményezte egy új templom építését.
A munkákat 1984-ben kezdték meg, és a Szent Kereszt-templomot 1985. június 2-án szentelték fel.

A Szent Kereszt-templom - részlet

A Szent Kereszt-templom oltárképe
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A Fertőszéplakra vezető út mentén álló templom tervezői: Szabó István, Bán Ferenc és Bihary László. A
belsőépítész Asbóth Kristóf volt. A modern vonalú templom tágas, világos belső terekkel rendelkezik. Fő
oltárképe az Eszterházi Golgota, amelyet Udvardi Erzsébet Munkácsy- és Kossuth-díjas festőművész készített.
A keresztút fatáblára festett stációképei is az ő munkái. Az egyik mellékoltár a születést örökítette meg a
Háromkirályok hódolatával, a másik a feltámadást Szent Tamás leborulásával.

A Háromkirályok hódolata

Szent Tamás leborulása

A templom orgonája Szuchentrunk József plébános működése idején készült. Takács Péter pannonhalmi
orgonaépítő mester készítette 2008-ban.
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A templom előtti parkban áll a Szent Család szobra, amely 1740-ben készült.

A Szent Kereszt-templom harangjai

6.3.2

A Szent Család szobra

Aktív turizmus

Fertőd város közvetlen vonzáskörzetében található az öko- és az aktív turizmus egyik színtere a Fertő-Hanság
Nemzeti Park.
Magyarországon az ökoturizmus szinterei alapvetően a nemzeti parkok, és közülük is - határon átnyúló
voltánál fogva - a Fertő-Hanság Nemzeti Park.
A Fertő Hanság Nemzeti Park a vele összefüggő ausztriai nemzeti parkkal együtt 1991. óta az International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources – Nemzetközi Természetvédelmi Unió által
elismert, védelmi zónák szerint kezelt terület. Magva a Fertő, a legnyugatibb eurázsiai sztyepptó.
Kiemelkedően értékes növény és állatvilága miatt – 1977. óta a Fertő-tó hazai részén 1976-óta pedig a
Hanságban – tájvédelmi körzeti rangot visel. 1979-benaz UNESCO-MAB Program keretében Bioszféra
Rezervátummá nyilvánították. 1989-óta ramsari terület, tehát a vizes élőhelyekről szóló Ramsari- egyezmény
egyik kiemelt objektuma. Nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy az egész Fertő-táj, szívében a magyar és
osztrák nemzeti parkokkal, s a part-menti településekkel körülölelve az UNESCO Világörökség Egyezménye
(World Heritage Convention) 2001. december 13-i döntése alapján világörökség rangot kapott. A magyarosztrák közös természetvédelmi tevékenység szerves részét képezi a régió turizmusának.
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A Fertő tó és környéke turisztikai szempontból kiemelt üdülőkörzetnek minősül. Ennek az üdülőkörzetnek
képezi szerves részét a határon átnyúló Fertő-Hanság Nemzeti Park/ Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel.
A magyarországi Fertő-part dinamikusan fejlődő turisztikai vállalkozásai maguk után vonták a meglévő
vonzerők egyre jobb kihasználtságát. A Fertő Hanság Nemzeti Park oltalma alatt álló természeti értékek,
vonzerők megismerése iránt egyre nagyobb lett a kereslet. Az elmúlt időszakban a nemzeti park felismerte,
hogy természeti örökségünk megismerésére szélesebb társadalmi igény mutatkozik. A táj teherbíró
képességét figyelembe véve, az érdeklődő közönség számára az infrastruktúra fejlesztésével a természeti
értékek megismerését kiegyensúlyozott módon lehet biztosítani.
A turizmusban rejlő lehetőségek kihasználásával kialakultak a vendégek eredményes fogadásához szükséges
feltételek. Látogatóközpont, tanösvények, bemutatóhelyek, komplex turisztikai programajánlatok kerültek
kialakításra, hogy élményszerzésre alkalmas teret biztosítsanak a látogatóknak.
A keresletet és az eddigi fejlesztések sikerességét mutatja, hogy a Fertő-Hanság Nemzeti Park területeit
évente több mint kétszázezer látogató keresi fel.
A védett területek bemutatása kezdetben spontánul fejlődött. A nemzeti parkot látogatók nem szervezetten
és nem irányítottan látogatták a területet. A látogatás e formája nem vált hasznára a természet védelmének.
A megnövekvő igények alakították ki a nemzeti parki turizmus tudatos fejlesztését és kivitelezését. Az
infrastruktúra fejlesztése, a különböző terepi eszközök beszerzése (kerékpár, kenu, kilátó, információs tábla,
távcső) mellett, a nemzeti park igazgatósága szakmailag is erősítette ezt a tevékenységét.
A Fertő-parti települések turisztikai kínálatának szélesítésével egyenes arányban fejlődött a Fertő-Hanság
Nemzeti Park turisztikai kínálata is. A változatos programok kialakítása, rendezvények szervezése a turisták
itt tartózkodását növeli, s ez által javítja a fertő-parti szálláshelyek eredményességi mutatóit. A nemzeti park
multiplikátor hatása így érződik a Fertő-part turizmusában.

Kenutúra a Fertő nádasában
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6.3.2.1

Kerékpáros turizmus

A Nyugat-dunántúli régió mintegy 300 km-nyi kerékpárúttal rendelkezik, amely az országos hálózat
egyötödét teszi ki. Természeti adottságai révén a kikapcsolódásra vágyó kerékpározók a hegyvidéki, síkvidéki
és vízparti útvonalak széles kínálatából választhatnak kedvükre valót. A régió területén több kerékpáros
egyesület is működik, rendszeres lehetőség nyílik az amatőr és professzionális szinten kerékpározók számára,
hogy akár nemzetközi versenyeken is részt vegyenek.
A Fertőd-Pomogy és a Fertőrákos-Meggyes határátkelők megnyitásával és a Fertő tavi kerékpárút-hálózat
magyar oldalon megépített szakaszaival indult el a térség kerékpáros turizmusa. A kerékpáros turista
elfogadottan fizetőképes, szívesen látott, kulturált módon kiszolgált vendég, aki a fenntarthatóságot,
egészséges életmódot jelképezi, ezért a Fertő-táj lehetővé teszi számára, hogy könnyen megtalálja az
igényeinek megfelelő vonzerőket, továbbá megkapja az elégedettségéhez szükséges feltételeket (információ,
infrastruktúra, intézmények, közlekedési kultúra).
A kerékpáros turisták a mozgás öröméért, a szabadidő aktív eltöltéséért és a látnivalókért „pattannak”
kerékpárra. Fertőd kedvelt színtere a kerékpáros turizmusnak.
A város infrastruktúrája a turisták igényeit - szálláshely, az információk, és pihenőhelyek tekintetében - teljes
mértékben kielégíti. Lehetőséget biztosít kerékpárok kölcsönzésére a szálláshelyein megszálló vendégei
részére.
Súlyos hátrányt okozott, a korábbi rossz minőségű útszakaszok alkalmatlansága, ezért több nemzetközi
kerékpáros szervezet kivette az ajánlott kerékpárút-hálózatából a magyarországi szakaszt. Ez nemcsak Fertőd
városának, hanem a Fertő-part turizmusára is hátrányosan hatott. A szomszédos Ausztriában – ezt
kihasználva - a Fertő körüli kerékpárút hibátlan állapota és a jól kialakított infrastrukturális lehetőségek
megteremtették azokat a feltételeket, hogy a turistának ne kelljen átmenni a rossz minőségű magyarországi
kerékpárutakra. Ezért kiemelten fontos volt a kerékpárút-hálózat felújítása illetve a hiányzó szakaszok
megépítése. 2015-re a Fertő tavat körbeölelő kerékpárút-hálózat szinte kifogástalan állapotú lett. Hiányzó
szakasza, amely a Balf és Fertőrákos közötti rész, 2015 szeptemberére elkészül. A kerékpáros turisták
igényeit kiszolgáló pihenőhelyek, információs táblák, szervizek és természetesen a vonzerők, attrakciók,
széles programkínálat teremtik meg, hogy a kerékpáros turisták újra benépesítsék a Fertő-part
kerékpárútjait.
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7 Turisztikai kereslet elemzése
A keresletelemzés kiindulási pontja a meglévő forgalom statisztikai adatainak elemzése (vendégéjszakák
száma, tartózkodási idő, turisztikai bevételek, kapacitáskihasználtság, stb.). Szükséges még a fogyasztói
jellemzők és szokások vizsgálata, a célpiacok azonosítása, fogyasztói jellemzők és szokások vizsgálata.
A várható keresletet különböző szempontok alapján lehet megállapítani:
 Fogyasztói piacok jellemzői.
A turisztikai termékek és helyszínek piacain alapvető fontosságú szempont a vendégek földrajzi
hovatartozása: a potenciális küldő területek és piacok közelsége és népsűrűsége döntő mértékben
hat az adott helyszínen megvalósítható fejlesztések esélyeire.
 Versenytársak jellemzői.
Akárcsak a fogyasztóknál, a versenytársak esetében is nagy jelentőséggel bír a földrajzi
elhelyezkedés – a konkurencia „súlya” az adott helyszíntől való távolsággal fordított arányban
változik. Helyszínek esetében a versenytársak sajátos módon a kínálat erősítésében is
közrejátszhatnak: az utazók egy része ugyanis szívesen összekapcsolja több helyszín meglátogatását
is, vagyis számukra egy helyszín nem feltétlenül önmagában vonzó, hanem más, kiegészítő kínálattal
rendelkező helyszínekkel együtt.
 Ismertség és megismerhetőség.
A turisztikai fogyasztói döntések meghozatalakor a legtöbben nem rendelkeznek tapasztalatokkal a
helyszínnel kapcsolatban, ezért többnyire a valóság ismeretének töredéke alapján választják ki
utazási célterületüket. Döntésüket az általuk birtokolt, illetve fellelhető információkra, valamint – az
előbbieknél is nagyobb mértékben – a helyszínre vonatkozó, bennük kialakult képre alapozzák.
 Divat.
A turisztikai helyszínek esetében is előfordulhat, hogy divatossá válhatnak, ami összefügghet az
életstílus változásaival, a célterületek sikeres marketingmunkájával, vagy olyan sajátos külső
tényezőkkel, mint pl. a sikerfilmek helyszíneként való szereplés. A divat átmenetileg fokozza a
helyszín iránti turisztikai keresletet, ezért komoly hajtóerőt adhat a fejlesztéseknek, önmagában
azonban nem garantálja a projekt hosszú távú gazdaságos működőképességét.

8 Turisztikai kínálat elemzése
A kínálatelemzést a vonzerőkkel érdemes kezdeni. A vonzerők mennyisége és minősége alapjaiban határozza
meg egy-egy turisztikai termék fejlesztési lehetőségeit, ezért a helyzetelemzés során, a konkrét helyszín
vizsgálatakor ezek felméréséből kell kiindulni. A vonzerők felmérése egy összetett folyamat, melynek
nemcsak a fejlesztés kiinduló feltételeinek értékelése szempontjából van jelentősége, hanem a későbbi
integritási (állapot- és jellegmegőrzési) vizsgálatokhoz is viszonyítási alapot szolgáltat. A vonzerő-felmérési
folyamatot a szakirodalomban általában vonzerőleltár készítésének szokták nevezni. A folyamat első lépése
az értékelésbe bevont terület vonzerő-jegyzékének összeállítása.
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9 SWOT analízis
Az elemzés keretein belül bemutatjuk Fertőd város turizmusának erősségeit, amit megtartani, erősíteni
szükséges; a gyengeségeit melyek csökkentése, kivédése, jobbá tétele a cél. A veszélyek azokat a külső
negatívumokat jelentik, melyek, lehet, hogy bekövetkeznek, ha a város turisztikai szereplői nem ismeri fel
időben a problémát, és nem fejlesztenek időben. Hangsúlyozzuk itt, hogy a veszélyek nem azonosak a
gyengeségekkel – a gyengeségek azok a tényezők, melyeket az érintettek is felismertek, és javítani
szeretnének; a veszélyek pedig a gyengülés lehetőségét veti fel abban az esetben, ha a szükséges fejlesztések
elmaradnak.
Erősségek
 Élénk turizmus, jelentős turisztikai vonzerők
 Kedvező földrajzi fekvés nyugati határ
mentiség előnyei
 Kiépült infrastruktúra
 Természeti környezet
 Jelentős szálláshely kínálat
 Termálvíz (kihasználatlan)
 Fertő- menti kerékpárút-hálózat
 Fertő-Hanság Nemzeti Park

Lehetőségek
 Határ menti együttműködés fokozása
 Ökoturizmus fejlesztése
 A Fertő menti kerékpárút fejlesztése
karbantartása
 Körutak kialakítása
 Termálturizmus (hosszabb távon)
 Szolgáltatási szektor bővítése
 Térségi együttműködés erősítése
 Turisztikai programcsomagok kidolgozása,
egész térségre vonatkozó összehangolása,
komplex tájékoztatási rendszer kialakítása
 Turisztikai marketing növelése
 Vendéglátó-ipari szakemberek
képzettségének fejlesztése (szakmai bor
utak)
 A már nemzeti és nemzetközi szinten
megismert rendezvényekhez kiegészítő
programok kialakítása
 Körutak fejlesztése (kerékpáros, gyalogos)
 Reklámanyagok készítése, és széles körű
(országos, ország határon túli) terjesztése

Gyengeségek
 Kerékpáros tájékoztatási rendszer hiánya
 Turisztikai marketing hiánya
 A meglévő szálláshelyek kihasználtsága
alacsony, kevés a vendégéjszaka
 A turizmus programkínálata idényszerű,
összehangolatlan
 Illegális szemétlerakók rontják a város
összképét
 Óriási tranzitforgalomból adódó levegő, zaj
és egyéb szennyeződés
 Szakértelem és vállalkozói ismeretek
hiányosak
 A külterületi utak önkormányzati kezelésbe
vannak elhanyagoltak járhatatlanok
Veszélyek
 Romló közbiztonság
 Tranzitturizmus magas aránya megmarad
 Meglévő természeti értékek pusztulása
 Drogkereskedelem megjelenése
 Tranzitforgalommal járó problémák
fokozódása (levegő, zaj, baleset)
 Közösségszervezés elmaradása
 Képzetlen munkaerő alkalmazása, negatív
visszacsatolást indukálhat az
idegenforgalomra
 A reklámtevékenység, és az informatikai
fejlesztés elmaradása
 Összefogás hiányában az együttműködésből
adódó előnyök elmaradnak
 A jövedelmi viszonyok miatt a jól képzett
munkaerő külföldön vállal munkát
 Környezettudatos szemlélet lassú fejlődése
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10 Célcsoportok meghatározása
Az akciótervben – három kiemelt célcsoportot vizsgáltunk meg - az ifjúság, a családok és a senior korosztályt.
A gyerekek és fiatalok számára szervezett utak ma már az idegenforgalomnak külön területét képezik. Ezek
közös jellemzője, hogy a résztvevők komforttal és kényelemmel szembeni elvárásaik általában kisebbek,
viszont lényegesen nagyobb aktivitást és színesebb programot kívánnak meg, amelyek rendszerint nem az
egyszerűbb kikapcsolódást szolgálják, hanem különleges tapasztalatokat és ismereteket is nyújtanak.
A családbarát helyek iránt folyamatosan nő a piaci igény. Az egyre nagyobb piaci tért képviselő gyermekes
családok olyan helyet választanak pihenésre, üdülésre, ahol nem jelent problémát a kisebb gyermek vagy
felnőtt kamasz jelenléte, ugyanakkor megoldott a jó minőségű ellátás, szórakozás, szórakoztatás. A
családbarát desztináció egyrészt a család egészére gondolva hat a szülőre, ugyanakkor a gyereknek nyújtott
szolgáltatások, programok által könnyíti meg a szülő választását.
A senior célcsoport az egyetlen olyan turisztikai vendégkör, akik viszonylag szabadon rendelkeznek
szabadidejükkel, kevésbé szezonális a jelenlétük az idegenforgalomban. A speciális nyugdíjasoknak szóló
programokkal elsegíthető a szezon meghosszabbítása, avagy az el- és utószezon kapacitáskihasználtságának
növelése.

10.1 Demográfiai szegmensek kor és család szerint
10.1.1 Diákok
A 10-26 éves korosztály jellemzője, hogy önálló jövedelemmel nem vagy csak korlátozottan rendelkezik,
utazásaiban így nagyrészt másokra van utalva. Számukra elsősorban az utazás élményszerűsége a lényeges.
Ez azonban nem pusztán a meglátogatott hely sajátosságaiból adódik, hanem legalább ekkora szerepet
játszanak az útitársak is. Az utazásban az önállóság, a kortárs csoporttal közös fogyasztás jelentős. Ennek
megfelelően a program és az együttlét esetükben sokszor lényegesebb, mint a szolgáltatások széles köre és
magas színvonala. Ezen az életkori szakaszon belül jelentős különbség van a döntően felügyelettel utazó – pl.
erdei iskolába, osztálykirándulásra – 10-16 évesek és a mind inkább önállósuló 16-26 éves fiatalok. Az
attrakciókat általában osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás vagy oktatás keretén belül keresik fel.

10.1.2 Fiatal keresők gyermek nélkül
A kategória szereplői a 18-35 éves sávban, életkortól többé-kevésbé függetlenül – olyan egyedülálló, vagy
tartós párkapcsolatban élő fiatal embereket takarja, akiknek életmódjára az újdonságok keresése, a
kísérletezés, a testi és szellemi teljesítőképesség kipróbálása iránti igény és a divatirányzatok szoros követése
jellemző. A fogyasztott termékek az üdülés aktív időtöltésekkel kiegészítve, valamint a rövid hétvégi út aktív
programmal, ill. bor-gasztronómia élvezetére épülő rurális (falusi) turizmus. Az együtt utazók köre baráti és
munkahelyi társaságok.
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10.1.3 Családok gyermekkel
Ennek a csoportnak a tagjait már berendezett élet, az egzisztencia megteremtése jellemzi, de ennek
érdekében sok anyagi és családi terhet vállaltak (hiteltörlesztés, kisgyerekek), sokat dolgoznak. Az utazás
motivációja kettős: szeretnének a gyerekekkel együtt közös programokon több időt eltölteni, de ugyanakkor
a napi rutinból való kikapcsolódásra is időt szakítani. Éppen ezért a gyermekes szülők életstílusát leginkább a
gyermek határozza meg, ezért a családok számára döntő fontosságú szempont a szabadidő eltöltésének
kiválasztásánál a családbarát jelleg megléte, a gyermekeknek is szóló rendezvények, szolgáltatások. Fertőd
egyedülálló vonzerejének – Esterházy-kastély és a hozzá kapcsolódó attrakciók - jellegüknél fogva könnyen
családbaráttá alakíthatók, és a szegmens számára jól kommunikálhatók. A szülők beállítódottságától függ az,
hogy a látványosság, a kikapcsolódás vagy az ismeretszerzés kap-e nagyobb hangsúlyt. Ide értendő az
unokával érkező nagyszülők csoportja is.

10.1.4 Középkorúak és idősebbek gyermek nélkül
Olyan felnőttek, akik döntéseit gyerekeik már nem befolyásolják, így saját igényeik alapján választanak
turisztikai terméket, desztinációt és szolgáltatásokat. Igényeikben a gyerekes családok felnőtteinek és a
fiataloknak a szempontjai keverednek: ez a kor egyrészt az újból megtalált önállóságnak köszönhetően ismét
az újdonságkeresés, másrészt pedig az életkor előre haladtával mindinkább a kényelmes és biztonságos
rekreáció időszaka is. Elsősorban pihenésre, regenerálódásra vágynak; előnyben részesítik a csendes,
nyugodt környezetet, a szép tájat, de új dolgok megismerésére is vágynak. A szabadidő növekedésével
várható ezen szegmens erősödése is.

11 Fertőd turizmusának stratégiai célrendszere
11.1 Szocio-kulturális célok
11.1.1 A desztináció helyi kultúrájának megőrzése
Az turizmus növeli a helyiek önbecsülését, hozzájárul a helyi közösség értéktudatának kialakulásához is. A
helyi közösség látva, hogy a vendégek a helyi épített és természeti környezet, élővilág, gazdálkodás,
kézművesség és hagyományok iránt érdeklődnek, nagyobb figyelmet szentelnek ezeknek a kincseknek. Ezzel
településük értéke is megnő a szemükben, beleértve saját szűkebb életterüket, házukat, életüket,
hagyományaikat. A folyamat erősíti az identitásukat is, és ez szerepet játszhat abban, hogy ne vándoroljanak
el a településükről.

11.1.2 A környezettudatos és egészséges életmód iránti társadalmi felelősségvállalás
megerősítése és tudatosítása
A társadalmi felelősségvállalás olyan tudatos és folyamatos gondolkodás- és szemléletmód, valamint
erőfeszítés és tevékenység, melyben megnyilvánul az a tudat, hogy minden döntés, cselekedet hatással van
környezetünkre, a társadalom tagjaira. A szervezetek belső és külső környezetével, a társadalom tagjaival
folytatott tudatos kommunikáció, termékek és kapcsolatok szervezése azt a célt szolgálja, hogy társadalmi
felelősségvállalásuk közkinccsé válhasson, erősítve a szervezet kedvező megítélését és a társadalom
fejlődését. Az kerékpáros turizmus a környezettudatos szemlélet átadásának egyik eszköze, ösztönzi az aktív
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mozgással járó tevékenységeket, amelyeknek egészségmegőrző hatása jelentősen hozzájárul az életminőség
javításához. A turizmus szervezeteinek társadalmi felelősségvállalásának abban is meg kell nyilvánulnia, hogy
a környezet- és egészségtudatos szemléletmód a lakosság minél szélesebb rétegeihez eljusson.

11.1.3 A természeti és kulturális örökség értékek tudatosítása
Az ökoturizmus lehetőséget ad a résztvevőknek a természet, valamint a hagyományos társadalmi és
kulturális értékek megismerésére, megértésére és megbecsülésére. Olyan természeti és emberi környezetet
kínál, amelyet a késő modern fogyasztói társadalomban ritkán adódik lehetőség megtapasztalni.

11.1.4 A környezettudatosság javítása
A természeti és kulturális örökség megismerése mellett a turizmus lehetőséget ad arra is, hogy a látogatók
motivációt és ismereteket szerezzenek egy környezettudatosabb attitűd kialakításához. Ötletek, tanácsok
szerezhetőek az ember hétköznapi környezetének védelméhez, egy fenntartható fogyasztási mintához. A
turizmus stratégia az interpretáció és a látogató-menedzsment révén támogatja ezt a folyamatot, és célja,
hogy minél több látogató váljon környezettudatos turistává.

11.2 Gazdasági célok
11.2.1 A helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítése
A turizmus fejlesztésének köszönhetően a helyi szolgáltatók bevételei növekednek, új vállalkozások jöhetnek
létre, ezáltal nő a foglalkoztatottság. A pozitív hatás nem csak a turisztikai vállalkozásokra érvényes, hanem
minden, a turizmust közvetve is szolgáló cégekre, személyekre is.

11.2.2 A közszolgáltatások finanszírozási lehetőségeinek bővítése
Az ismeretterjesztés, oktatás és tudományos kutatás közszolgálati tevékenység, amely önmagát nem tartja
el, ehhez külső források szükségesek. A közszolgálati tevékenységek hatékonyságát és fenntartását
szolgálhatja az egyéb turisztikai szolgáltatások értékesítéséből nyert bevétel.

11.2.3 A helyi termékek és szolgáltatások iránti kereslet bővítése
Fertőd város turizmusa kínálat alapú fejlesztést igényel, a helyi termékek és szolgáltatások képezik a kínálat
alapját. Fejlesztésével közvetlenül a helyi termékek iránti kereslet érhető el.

11.2.4 A turizmusból származó bevételek a helyiek számára történő visszaforgatása
A turizmus egyik alapelve, hogy a bevételt nyújtson a helyi gazdaságnak. A visszaforgatás egyik feltétele a
bevételek helyben tartása, a bevételek lokalizálása. A turizmusból származó bevételek a a turizmus további
fenntartását vagy fejlesztését is szolgálhatják.
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11.3 Turisztikai célok
11.3.1 Látogatók számának növelése
A látogatószám-növelés elsősorban ott kívánatos, ahol a terméket, szolgáltatás vagy attrakció kapacitáskihasználtsága nagyon alacsony. A látogatószám növekedésének egyik feltétele a látogatók számának pontos
ismerete, hogy a teherbíróképesség közelébe kerüléskor a szükséges korlátozó intézkedéseket (idő- vagy
térbeni, gazdasági korlát, stb.) meg lehessen tenni.

11.3.2 Bevételek növelése
A turizmus bevételeiből lehet az infrastruktúrát, programkínálatot, a kommunikációt és a szolgáltatásfejlesztést finanszírozni.

11.3.3 Szolgáltatások minőségének javítása
Olyan infrastrukturális fejlesztések (parkoló, WC, pihenő, vendéglátóhely, ajándékbolt, stb.), amelyek a
fogyasztók igényeit szolgálják. A turisztikai infrastruktúra a látogatói megelégedettséget szolgálja, ami
szintén a látogatás eredményességéhez járul hozzá. A szolgáltatások minőségénél mindig meghatározott
szegmenseket kell figyelembe venni. Kiemelten kell kezelni a családbarát irányba történő fejlesztéseket.

11.3.4 Autentikus turisztikai élmény biztosítása
A turisták célja elsősorban a kikapcsolódás, az élményszerzés. Az elégedett turista nyílik meg az ismeretek
befogadására, a szemléletformálás a legtöbb szegmensnél az élményen keresztül, az élményeszközökkel tud
csak megvalósulni. Az elidegenedett késő-modernitásban igény van az autentikus élmény iránt.

11.3.5 Tartózkodási idő növelése
A felmérések azt mutatják, hogy az egynapos látogatók jellemzők a turizmus bázisain. A többnapos
látogatások arányának növelése, valamint az, hogy a turisták a második-harmadik-többedik utazás
eltöltésekor válasszák e területek kínálta lehetőségeket, a többi célok megvalósítását is segítik.
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12 Fertőd város turisztikai jövőképének meghatározása
Fertődön a vonzerőkre alapozott örökség- és aktív turizmus jellemző, mely szorosan kapcsolódik a
szomszédos ausztriai Burgenland tartomány kínálatához, amely megfelel a kulturális élményeket kereső,
aktív, közepes és magas jövedelmű szegmensek igényeinek.
Jelentős turisztikai potenciállal rendelkezik a város kulturális- és az aktív turizmus területén, a különböző
célcsoportokra kifejlesztett szélesen diverzifikált kínálattal.
Ezekre az adottságokra épülhet a konferenciaturizmus, továbbá a gasztronómiai, és fogászati turizmus,
melyek jelentősége folyamatosan növekszik. A sajátos települési értékek megőrzését és fejlesztését a falusias
környezet biztosítja. Az egyes termékek kínálata egymást kiegészíti, így a turisztikai kínálat egy komplex
egységet képez. Fertőd város turisztikai arculatát, kiemelkedő vonzerői határozzák meg; Esterházy-kastély –
Joseph Haydn, Fertő-táj Világörökség, Fertő-Hanság Nemzeti Park.

13 Prioritások
Prioritások
Intézkedések

I.
Turisztikai
infrastruktúra
fejlesztése

II.
Kínálatfejlesztés

III.
Humán
fejlesztés

IV.
Kapcsolódó
termékek és
szolgáltatások
fejlesztése

Helyi
közösség
bevonása,
tájékoztatása,
képzése,
szemléletfor
málása
A turizmus
területén
dolgozók
turisztikai
képzése

V.
Marketing,
értékesítés

1.

szálláshely
fejlesztés

kerékpáros
turistákat célzó
kínálatfejlesztés,
életcikluscsoportok szerint
differenciálva

Hagyományos
helyi termékek
előállításának
támogatása

A kínálat
tematikus
hangsúlyaira
épülő
arculatépítés

2.

kerékpárszerviz
létrehozása

kulturális
értékeket kereső
turistákat célzó
kínálatfejlesztés,
életcikluscsoportok szerint
differenciálva

Hagyományos
helyi termékek
arculatformáló
termékkent való
terjesztése

Komplex
szolgáltatáscsomagok
kialakítása a
különböző
célcsoportoknak

3.

információs
központ
fejlesztése

Aktív zöld
kínálatfejlesztés,
életcikluscsoportok szerint
differenciálva

Célpiaconként
differenciált
kommunikációs
tevékenység
kialakítása

4.

pihenőhelyek
létrehozása

Tematikus utak
kialakítása
országos és
területi szinten

A helyi kínálati
elemek
(csomagok,
egyedi
szolgáltatások)
piacra jutásának
megszervezése

5.

információs
táblák
kihelyezése

VI.
Látogatói
menedzsment,
interpretáció,
élményelemek
fejlesztése
Interpretációs
eszközök és
technikák
céltudatos
fejlesztése

A korszerű
informatikai és
kommunikációs
eszközökre
épülő
tájékoztató
rendszerek
fejlesztése
A helyi sajátosságokhoz,
arculathoz
igazodó
rendezvénykínálat
fejlesztése
Látogatói
információs
hálózat
kialakítása

VII.
Szervezeti háttér
és térségi
menedzsment
fejlesztése
A helyi
kapcsolatháló
kialakítása

Részvétel a
térségi turisztikai
szervezetek
munkájában

Minőségbiztosítás
rendszer kiépítése

Monitoringrendszer kiépítése

A város és az
Eszterháza
Központ
tevékenységének
összehangolása
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A fejlesztési prioritások és a hozzájuk tartozó intézkedések egységes, összefüggő rendszerbe foglalva jelenítik
meg a stratégia megvalósításához szükséges legfontosabb teendőket. A város szerteágazó turisztikai
kapcsolatrendszere miatt a fejlesztés kérdései környezetvédelmi, gazdaság- és területfejlesztési
vonatkozásokkal egyaránt rendelkeznek. Az akciótervben vázolt hatások bekövetkezése ugyanis csak akkor
várható el, ha az intézkedések közötti belső összefüggéseket figyelembe vevő, komplex fejlesztésre kerül sor,
amelyet körültekintő tervezés előz meg. Az intézkedések súlyozása és ütemezése rugalmasan alakítható,
feltéve hogy a fejlesztések belső logikája és következetessége nem szenved csorbát.
A stratégiai prioritásokat, illetve a hozzájuk tartozó intézkedéseket az alábbi tartalmi jellemzők által
meghatározott rendszerbe foglalhatók össze:


Az I. Prioritás az turisztikai attrakciók – köztük leginkább az Esterházy-kastély – jobb
„használhatóságát” elősegítő fizikai, azaz infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazza. Ezek nemcsak
az turisztikai helyszínek jobb megközelíthetőségét segítik elő, hanem fokozzák a látogatás
élményszerűségét is.



A II. Prioritás tartalmazza a meglevő vagy fejlesztések eredményeképpen javuló adottságok jobb
kihasználását célzó programok, szolgáltatások fejlesztését. Ezek a turisztikai termék „puha”
komponensének is tekinthetők, melyek révén kedvező körülmények közt akár fizikai fejlesztések
nélkül is erősíthető a látogatás élményszerűsége.



A III. Prioritás a turizmus humán komponensére összpontosít, a tevékenység valamennyi
kulcsszereplőjére – turisztikai szakemberek, szolgáltatók, turisták – nézve megfogalmazva az indokolt
fejlesztési irányokat. A humán fejlesztésben a szakmai felkészítés mellett kiemelt szerepet játszik a
szemléletformálás is.



A IV. Prioritás a turizmusban kiegészítő, „beszállító” szerepet játszó tevékenységekkel foglalkozik,
amelyek egyrészt a területek jobb elérését, másrészt a turisztikai kereslet mélyebb kiaknázását – és
ezáltal nagyobb helyi jövedelem realizálását – teszik lehetővé.



Az V. Prioritás a turisztikai kínálat ismertségének növelését, az ismeretek hangsúlyainak alakítását,
valamint a szolgáltatások értékesítésének fellendítését szolgáló marketing-tevékenységeket
részletezi, a reálisan alkalmazható kommunikációs eszközök megnevezésével.



A VI. Prioritás a területre érkező látogató-forgalom menedzsmentjével foglalkozik, kitérve az
interpretációs technikák alkalmazására, valamint a hatékony helyi tájékoztatási és útbaigazítási
rendszerek kialakítására.



A VII. Prioritás foglalja magában a többi tárgyalt terület hatékony szervezéséhez és irányításához
szükséges szervezeti rendszer kialakításával kapcsolatos teendőket, valamint az olyan, szervezeti
alapon megvalósítandó tevékenységeket, mint a márkanév-használat vagy a monitoring-rendszer.
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13.1 I. Prioritás: Turisztikai infrastruktúra fejlesztése
Az infrastruktúra fejlesztésének fő területei a kínálatban megjelenő szolgáltatásokat kiszolgáló létesítmények
alapfeltételeit foglalják magukban, továbbá a szálláshelyek, kerékpárszervizek, információs táblarendszerek
és központok megfelelő alakítását a célcsoportok igényei alapján. Az intézkedések természetesen érintik a az
aktív- és a kulturális turizmus infrastruktúra állapotának javítását, bizonyos esetekben kiépítését. Ezekben a
vonatkozásokban sok esetben a már meglévő kínálat átalakítása megfelelő hátteret biztosít a fejlesztéshez,
azonban szinte minden kapcsolódási pontnál fontos a családbarát termékek kialakításához való
alkalmazkodás, melyben minden kapcsolódó szolgáltatónak részt kell vennie, az ehhez szükséges
infrastrukturális elemeket biztosítania kell. A létesítmények célja továbbá, hogy általuk különböző
érdeklődési körrel rendelkező embereknek és korosztályoknak megfelelő programokat kínáljon a terület,
ezért a létesítés csak abban az esetben támogatható, amennyiben azok használatára részletes szolgáltatásiés marketing terv is készül, amelyek a térség interpretációs stratégiájába is illeszkednek.

13.2 II. Prioritás: Kínálatfejlesztés
Fertőd város turisztikai infrastruktúrájának és szolgáltatásainak kihasználtsága jelenleg messze alacsonyabb
az elvárhatónál. A fejlesztésekkel lehetővé válik, hogy a város több látogatót fogadjon. A turisztikai
termékfejlesztés szempontjából nem elsősorban az adott vonzerők játszanak döntő szerepet, hanem azok a
lehetőségek, illetve szolgáltatások, amelyek megengedhetik az adott terület bekapcsolását valamely
programba vagy tematikus útvonalba. A kínálatfejlesztésben felsorolt intézkedések, feladatok infrastruktúrafejlesztés nélkül is megvalósíthatók. Közép- és hosszútávon azonban mindenképpen csak a kívánatos
infrastruktúra-fejlesztéssel (I. Prioritás) lehet elérni a kitűzött célokat. A város turisztikai termék sikere ezen
kívül abban rejlik, hogy a helyi erőforrásokra épít a termékek kialakítása során, illetve a turistáknak kínált
szolgáltatásokat elsősorban a helyi lakosság nyújtja (pl. szállás, vendéglátás), ha pedig nem áll rendelkezésre
megfelelően képzett munkaerő, az oktatás, továbbképzés szerepe értékelődik fel. Fontos, hogy a fentiekben
leírt fejlesztésekhez piacorientált árképzés kapcsolódjon, mert a létesítmények és szolgáltatások fenntartása
hosszú távon csak így képzelhető el.

13.3 III. Prioritás Humán fejlesztés
A humánfejlesztés során különbséget kell tenni a különböző szakmai háttértudással rendelkező
szakemberek között, mert a turizmus célrendszerének hatékony érvényesítése komplex háttértudást,
ismereteket feltételez: a turisztikai, piaci, és a tudományos ismeretek ötvözését. A turizmus
működéséhez, a turisztikai termékek és létesítmények működtetéséhez alapvető feltétel a megfelelő
számú és képzettségű szakemberek biztosítása.
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13.4 IV. Prioritás: Kapcsolódó termékek és szolgáltatások fejlesztése
A hagyományos és helyi termékek iránti igény növekedési üteme ma messze megelőzi a helyi desztinációk
turizmuskínálatának erre adott válaszreakcióját. A turizmus állandó mozgatórugójának tekinthető
változatosságigény differenciálódásával párhuzamosan a másság mellett a helyi, a helyben megtermelt
termékek nimbusza is markánsan kitapintható. Ez különösen a természetközeli, vidéki desztinációkban
tapasztalható. Az élmény nélkülözhetetlen darabját képezi a kipróbálható, hazavihető jellegzetesen helyi
termékek csoportja. Sokszor a helyi marketing zászlóshajója is egy ilyen jól meghatározott termék vagy
termékcsoport, mely automatikusan magában hordozza a helyben fogyasztó turista fogyasztási döntésének
alakítását is. Mindez megkívánja a helyi turizmusrendszer szereplőinek és a helyi termékek előállításában
érdekeltek körének átgondolt összefogását, a programcsomagszerű értékesítés láncolatába való bekapcsolódás módozatainak kimunkálását. Egyszóval a hagyományos és helyi termékek előállításával,
értékesítésével, és a hozzájuk kapcsolható termékek és szolgáltatások megszervezésével kapcsolatos
információáramlás és együttműködés rendszerének kialakítását.

13.5 Marketing, értékesítés
A marketing-tevékenység leglátványosabb, sokak szerint legfontosabb része a termékek és szolgáltatások
értékesítését elősegítő kommunikáció. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a koordinálatlan,
ötletszerű, stabil stratégiai alapokat és folyamatos háttérmunkát nélkülöző kommunikációs tevékenység
adott esetben több kárt okozhat, mint hasznot, vagy legalábbis aligha téríti meg a vele kapcsolatban
felmerült költségeket. A területi alapú kommunikációs tevékenység megvalósítása mégsem opcionális
kérdés. A városnak/desztinációknak fel kell vállalniuk azt, mégpedig alapvetően két oknál fogva: egyrészt az
egyes szolgáltatók nem vagy csak részben tudják a térség – stratégiai célkitűzésekből fakadó – általános vagy
közös érdekeit érvényesíteni kommunikációjukban, másrészt a térséghez kapcsolódó marketingszervezet
sokkal hatékonyabban tudja felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat (mivel nem aprózza el azokat,
ellentétben a szolgáltatókkal).
A kommunikációs célok meghatározásán kívül a sikeres piacralépés, a piaci részesedés növelése érdekében
elengedhetetlen a város/desztinációk és a kapcsolódó turisztikai szolgáltatók értékesítési tevékenységségek
fejlesztése. Minden szegmens esetében meg kell találni azokat a sajátos értékesítési pontokat,
lehetőségeket, módszereket, melyekkel a számukra legkönnyebb módon vásárolhatják meg a turisztikai
szolgáltatásokat és az azokból kialakított komplex termékcsomagokat.

13.6 VI. Prioritás: Látogatói menedzsment, interpretáció, élményelemek
fejlesztése
A látogatói menedzsment a területre érkező látogatók tájékoztatására, irányítására és koordinálására
irányuló tevékenységeket foglalja magában. A látogatói menedzsment több célt szolgál:
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A látogatható területek kijelölésével kontrollálja a látogatók mozgását
Összefogja a turisztikai tevékenységeket és szolgáltatásokat
Hozzájárul a látogatók egyedi, különleges élményéhez
Elősegíti a kulturális értékek védelmét, megőrzése iránti elkötelezettség kialakítását

A látogatói menedzsment leggyakrabban és hazánkban is alkalmazott/alkalmazható eszközei közé
sorolhatóak az alábbiak:










Irányelvek: olyan viselkedési szabályok, amelyek egy szemléletmód kialakításában játszanak szerepet
és normatívan szabályozzák az embereket. Az irányelvek tájékoztatást adnak a helyszínen végezhető
tevékenységekről, és mindazokról a korlátozásokról, tiltott tevékenységekről, amely betartása elvárt
a látogatóktól. Az irányelvek reklámhordozók is lehetnek, hiszen felhívják a terület kiemelkedő
értékeire, adottságaira.
Területi lehatárolás: a védelem alatt álló érték elkerítése lehetőséget ad a fokozott védelemre,
másfelől viszont nehéz ellenőrizni, fizikailag lehatárolni több fokozott védettség alatt álló értéket és
területet. Optimális esetben a fizikai elkerítés mellett más puhább eszközzel, pl. információmenedzsmenttel, interpretációval kombináltan alkalmazva a fenti célok eredményesen elérhetőek.
Szükség esetén adminisztratív eszközökkel (pl. engedélyekhez kötött tevékenységek illetve belépési
engedélyek) lehet szabályozni a területen végezhető tevékenységeket, látogatószámot. Emellett ahol
lehetséges belépőkkel is kontrollálható a kereslet, s az értékeket terhelő negatív hatások
megjelenése.
A látogatók kontrollálását befolyásolja a területen működtetett információs hálózat és a
rendelkezésre álló információk, adatok „csomagolása”, bemutatása, interpretálása. Az információs
hálózat célja, hogy a területet megközelítő látogató érkezési iránytól függetlenül ugyanolyan
mennyiségű és minőségű információhoz jusson. Az információs anyagok célcsoportok igényeinek
megfelelően több szintűek: egyfelől különleges, válogatott, figyelemfelkeltő információkat kell
közölni az utazást megelőzően, minden helyszínen általános, a teljes palettát bemutató anyagok,
adatbázisok álljanak rendelkezésre, míg az egyes helyszíneken legyenek különleges, a helyi
adottságokat részletesen leíró anyagok. Az információnyújtás akkor lehet sikeres, ha biztosítható az,
hogy a látogató a terület több pontján is a tervezett turisztikai élmény minden eleméről egységes
rendszerbe illeszkedő, koherens információhoz juthat. Az információ átadása különböző
kommunikációs eszközök igénybevételével történik az élmény biztosítása érdekében.
Az élményszerzés, szemléletformálás és értéktudatosításának hatékony eszköze a különböző
rendezvények, események szervezése. Ezek a rendezvények a szórakoztatás, kikapcsolódás mellett
ismeretek átadására, értékek tudatosítására alkalmasak minden korosztály esetében.
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13.7 VII. Prioritás: Szervezeti háttér és térségi menedzsment fejlesztése
A város turizmusa összetett jellegénél fogva csak térségi koordinációra alapozva működhet. Ennek három fő
oka a következő:










Az optimális esetben helyi KKV-k, civil szervezetek együttműködésében létrejövő turisztikai kínálat
piacra jutása csak összefogással, a célterület erős arculatára építve lehetséges. Tőke és piacismereti
korlátok miatt az egyes szereplők hatékony piaci fellépésre képtelenek.
A fogyasztók komplex igényeinek kielégítésére létrehozandó szolgáltatáscsomagok
megszervezéséhez, kínálatához a térségi együttműködés szükséges
A sokszereplős térben a koordináció eszköze az önkéntes, minden résztvevő számára előnyös
együttműködés. Ennek alapja a térségi szerepelők közötti információáramlás. A fejlesztés során az
eseti és esetleges információcserét fel kell váltani egy olyan formális partnerségnek, amely
megteremti a hatékony kollektív cselekvés lehetőségét. Rendszeres fórumok, fejlesztési-kezelési
megbeszélések alapozhatják meg egy olyan szervezet létrehozását, amely a terület turizmusának
menedzsmentjét hatékony, felhatalmazott és erőforrásokkal kellően ellátott módon látja el. E
szervezet aztán elláthatja
az érdekegyeztetés
a fejlesztési koordinálása
a marketing és
az ellenőrzés feladatait.

A turizmus folyamatainak befolyásolása történhet előzetes iránymutatással és utólagos ellenőrzéssel. Az
iránymutatás eszközei a védjegyek és irányelvek. Az írásban meghatározott, vállalt szolgáltatások a látogató
számára a kiszámíthatóságot biztosítják, a szolgáltatók számára igazodási pontként szolgálnak: egyértelművé
válik, hogy mit, milyen területen kell fejlesztenie, desztináció menedzsment szervezet pedig annak alapján
számon kérheti tagjain az abban vállaltak betartását.
A turisztikai kínálat minőségi jellemzőinek biztosítása mellett annak fenntartható kezelése a térségi
együttműködés funkciója. Ennek érdekében olyan visszacsatolási rendszerre van szükség, amely biztosítja a
turisztikai, ökológiai és kulturális folyamatok nyomon követését. A monitoring rendszer sikere egyrészt azon
múlik, hogy az indikátorok kiválasztása megfelelően történik-e, azaz ezen keresztül a valós és teljes képet
kapják-e a szereplők. A sikeres működés másik kritériuma az, hogy a monitoring és értékelési rendszer által
biztosított információkra épüljön a döntéshozatal. Ebben az esetben van mód a feltárt esetleges káros
folyamatok megállítására, illetve a kedvező fejlemények felerősítésére.
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14 Fertőd város turizmusának tervezése
A turisztikai fejlesztések gazdasági, infrastrukturális, vállalkozás és humánerőforrás fejlesztési tekintetben
valójában komplex térségi feladatot jelentenek. A város éppen úgy menedzselést igényel, mint egy
vállalkozás. A minőségi szolgáltatás és a változó igényekhez történő alkalmazkodás részben szervezési és
szervezeti kérdés, részben pedig a közösen elvégzendő feladatok jellegéből adódó kompromisszum-kényszer
felismerésétől és elfogadásától függ. A közszektor aktív részvétele nélkül a fenntartható fejlődés nem
teremthető meg. A magánvállalkozásoktól a nyereséget hozó turisztikai létesítmények létrehozása, és
szakszerű, szabályos üzemeltetése várható el. A fenntartható fejlődés és a versenyképesség egyidejű
elérésének fontos feltétele tehát a köz- és a magánszektor partnersége és jó együttműködése is.
Az eddigi gyakorlat szerint a térségi turizmusfejlesztés – a vidéki desztinációkban ott valósul meg sikeresen,
ahol a helyi közösséget egy gesztor segíti, innovatív lehetőségekhez juttatja, és a belső lehetőségek
kihasználását veszi figyelembe. A gesztor szerepe az, hogy a TDM szervezetek megtalálják a belső forrásokat,
idővel közel önfenntartóak legyenek. Közép- és hosszútávon éppen ez lenne a cél, hogy a desztináció
önállóan is tudjon működni, a kezdetben felülről jövő fejlesztési javaslatokat és forrásokat a jövőbeli
tevékenységeinek megalapozására fordítsa, mert ez is a fenntarthatóság alapja. Az eltérő földrajzi
adottságok miatt a külső segítség és a belső források aránya területenként változó lehet. Adódhatnak olyan
kistérségek is, ahol a desztináció-menedzsment létrehozásához külső segítség szükséges. Ez elsősorban olyan
területeken merülhet fel igényként, amelyek saját erőből nehezen tudják a desztináció-menedzsment
feladatokat megoldani. Itt egy objektív külső segítség szükséges, amely segíti az erőforrások felismerését és
felhasználását. Vannak erre is példák, hogy egy terület „beindulását” egy kívülről jött személy vagy szervezet
segítette.
Egy turisztikai termék és a desztináció sikere nagy részben attól is függ, hogy az ott élő és dolgozó emberek
mennyire érzik magukénak a turisztikai fejlesztéseket. A helyi közösséget már a tervezési folyamatokba is be
kell vonni. A széleskörű helyi konszenzuson és együttműködésen alapuló fejlesztés előnye, hogy javul a helyi
lakosok turisták iránti attitűdje, és a turizmust, a turisták jelenlétét nem konfliktusforrásként, hanem
gazdasági és kulturális értelemben is pozitív jelenségként élik meg. Mindenekelőtt látni kell, hogy egy
településen vagy térségben kik és hogyan vesznek részt a turisztikai fejlesztésekben.
A résztvevők két csoportját különböztethetjük meg:







Érdekeltek a turizmus fejlesztésében mindazok, akik abból közvetlenül vagy közvetve biztosítják
megélhetésüket, és aktív részvételükkel befolyásolják a turisztikai termék minőségét.
Érdekeltek közé soroljuk a turizmusban érdekelt egyéni és társas vállalkozókat, a turizmusból
adóbevételt elérő állami/önkormányzati szervezeteket és vagyonukat a turizmusban (is) hasznosító
non-profit szervezeteket.
Érintettek azok, akiknek nincs közvetlen anyagi hasznuk a turizmus fejlődéséből, de annak
(természeti, kulturális, infrastrukturális, stb.) hatásaiból részesülnek, akár pozitív, akár negatív
módon.
Az érintettek közé soroljuk - az érdekelt szervezetekben dolgozók kivételével - a helyi lakosokat, a
turizmust fogadó területen működő – de a turizmusban anyagilag nem érdekelt – non-profit
szervezeteket.
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A fentieken kívül beszélhetünk-e a fejlesztésekben semmilyen módon nem résztvevő (nem érdekelt és nem
érintett) szereplőkről, vagy úgy tekintjük, hogy mindenki érdekelt vagy érintett, csak más-más mértékben. A
fejlesztés szempontjából nyilván az érdekelteket és az érezhetően érintetteket kell elsősorban figyelembe
venni. A helyi lakosok tehát munkahelyük révén vagy közvetlenül (magánszolgáltatóként vagy az „utca
embereként”) számos helyen és módon kerülnek kapcsolatba a turistákkal. A turizmusfejlesztési lehetőségek
elemzésekor figyelembe kell venni, hogy a helyi lakosok helyzetüktől függően másmás módon befolyásolják
azokat, vagyis hozzáállásukban, attitűdjükben eltérő tényezők lehetnek kritikusak.
Indokolt külön-külön kitérni a helyi közösség alábbi csoportjaira: 
Turisztikai befektetők, (társas és egyéni) vállalkozók - nemcsak a meglévők, hanem a potenciálisak is
számítanak; esetükben a befektetési hajlandóság, a fejlesztésekben való együttműködési készség, a hosszú
távú előnyök előtérbe helyezésének a szándéka lehet a döntő, hisz ezekre építve mobilizálhatóak és
terelhetők egybe a leginkább a különféle helyi szellemi és anyagi erőforrások.  turisztikai és turistákat
kiszolgáló cégek – ők azok, akik a turista szemszögéből nézve közvetlen módon értéket szolgáltatnak, azokat
a szolgáltatásokat nyújtván, amelyekért az ügyfél fizet; náluk főleg az értékalkotó folyamatban játszott
szerep tudatosulása a kritikus pont, annak különféle vonatkozásaival együtt (nyitottság, vendégszeretet,
empátia stb.)






Irányító szervek – az önkormányzatoknál, társulásoknál, desztináció-menedzsment szervezeteknél
dolgozók a település/térség és azon belül a turisztikai termékkínálat egészéért felelősek, ezért náluk
kiemelt fontosságú a menedzseri és „közszolgai” mentalitás együttes megléte. 
Szolgáltató intézmények és más non-profit szervezetek – a kulturális és sportlétesítmények, vonzerőkezelő szervezetek (pl. nemzeti parkok) elsődlegesen nem a turistákat szolgálják ki, ám nem szabad,
hogy érdekeiket figyelmen kívül hagyják; az ilyen szervezeteknél az átlagosnál nagyobb a
valószínűsége annak, hogy a turistát inkább csak „zavaró tényezőnek” tekintik, ami nyilván kritikus
mentalitásbeli problémát jelenthet. 
A turistákkal véletlenszerűen kapcsolatba kerülő személyek – az „utca embere” viselkedésével,
gesztusaival, szokásaival a turistát körülvevő „atmoszférát” egyik legerősebben befolyásoló
szereplőnek számít, jóllehet ennek többnyire nincs tudatában – éppen ezért a hozzáállás kritikus
pontjai itt határolhatók be a legnehezebben. A helyi közösség attitűd-vizsgálata során feltárt
esetleges negatívumokat figyelembe kell venni a fejlesztések során. Ezek ugyanis alkalmasak a helyi
attitűdök javítására azáltal, hogy az érdekeltek körét bővítik, az érintettek egyre szélesebb körét
pedig érdekeltté teszik a turizmus fejlesztésében.

Ehhez azonban teljesülnie kell néhány feltételnek:






a döntés-előkészítés és a döntéshozatal során meg kell teremteni az együttműködés szervezeti
kereteit, a turisztikai desztináció minden érdekeltjét/érintettjét bevonni képes konzultatív
szervezet (egyesület, fórumok) felállításával, mint amilyen a TDM modell, akár informális módon
megközelíteni a lakosságot; 
a turizmusból származó bevételeket az érdekeltek lehető legszélesebb köre között kell
(vállalkozási, munka- és adójövedelem formájában) megosztani; 
az érintettek érdekeltté válását piaci és szakmai ismeretek nyújtásával kell elősegíteni;
a fejlesztési programokban a helyi résztvevőket kell preferálni.

Az turisztikai tervezés egyes lépései egymásra épülnek:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Küldetés és a tervezés céljainak meghatározása
Helyzetelemzés – kínálat és keresletelemzés
A kínálat és a kereslet elemeinek összekapcsolása (termékfejlesztési alternatívák, lehetőségek, jövőkép)
Fejlesztési célok meghatározása
Turisztikai termékfejlesztés, tematizálás, csomagok kialakítása
Marketingterv készítése
Megvalósítási terv, akcióterv készítése
Fejlesztések megvalósítása
Ellenőrzés és visszacsatolás (monitoring)
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15 Melléklet
15.1 Fertőd város új logója
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15.2 Fertőd város arculati kézikönyve
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