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Vezetői összefoglaló 
 

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a 
legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly 
forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.”  

(Gróf Széchenyi István) 

 

Jelen dokumentum célja, hogy iránymutatást nyújtson Nagycenk hosszú távú turisztikai 
fejlesztési irányainak kijelöléséhez, egy turizmusfejlesztési stratégia elkészítéséhez. Az anyag 
elsősorban a már meglévő épített és kulturális értékek turisztikai attrakcióként, és a kiegészítő 
szolgáltatásokkal együtt – célcsoportokra szegmentáltan – komplex turisztikai termékként 
való megjelenítésére tesz javaslatot.  

A dokumentum a településről készített helyzetelemző fejezettel kezdődik, bemutatva 
Nagycenk alapvető társadalmi- és gazdasági jellemzőit, kulturális- és természeti örökségi 
értékeit, valamint statisztikai adatok felhasználásával turizmusának keresleti és kínálati 
oldalát. A tervezési háttér ismertetésének célja a nagyobb térségi (megyei, regionális) 
fejlesztési elképzelések, viszonyrendszerek bemutatása, annak érdekében, hogy láthatóvá 
váljék a település tágabb környezetében betöltött szerepe, illetve a (turisztikai) tervezési 
környezet. Az elmúlt évek Európai Uniós fejlesztéseit bemutató fejezet a Nagycenk nyertes 
Európai Uniós pályázataihoz kapcsolódó fejlesztések nagyobb részét kitevő turisztikai jellegű 
projektekre fókuszál. 

A helyzetelemzés tapasztalatait összegző helyzetértékelés számba veszi Nagycenk turisztikai 
szempontból vett erősségeit és gyengeségeit, valamint a szektor előtt álló lehetőségeket és 
veszélyeket, SWOT-analízis keretében. Az itt leírtakból levezetve kerültek meghatározásra a 
település főbb kihívásai és kitörési pontjai. 

A Jövőkép fejezetben a település hosszú távú vízióját vázoltuk fel, 2012-2030 közötti 
időtávban. Nagycenk turisztikai jövőképe az alábbiakban határozható meg: 

 Nagycenk biztos gazdasági háttérrel rendelkező élhető és otthonos településsé  
válik, amely vonzó környezetet nyújt a helyi lakosság mellett a turisztikai céllal 
érkezők számára is. Utóbbiak részére komplex kulturális és rekreációs élményeket 
kínál, így a turizmus szektor aktívan hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhez.  

A településnek minden adottsága megvan ahhoz, hogy a turisztikai ágazat továbbfejlesztése 
és működési környezetének javítása révén erősítse a helyi gazdaság potenciálját és hosszú 
távon ebből következően a helyi lakosoknak jó életminőséget biztosítson, elősegítve a 
település fejlődését. 

Nem csak lokális szinten, hanem tágabb térségi összefüggésben is érdemes Nagycenk 
turisztikai szerepkörét meghatározni. Sopron közelsége Nagycenk számára egy igen fontos 
viszonyulási pont, hiszen a „Hűség városa” Nyugat-Magyarország egyik fontos turisztikai 
célpontja, az ahhoz való térbeli közelségből a település is profitálhat. Turisztikai szempontból 
iránymutatási pontként Fertőd is felfogható, hasonló mérete és lélekszáma okán jobban is, 
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mint Sopron. Fertőddel azért is érdemes a turisztikai kapcsolatokat erősíteni, mert a kastély-
turizmus adta lehetőségeket és előnyöket igen jól kihasználó település sok szempontból 
egyfajta best practice-ként is értelmezhető. 

 

Nagycenk kulturális szempontból számos olyan fontos értékkel rendelkezik, amelyek jelen 
állapotukban vagy továbbfejlesztve vonzerőkké válhatnak. Ezek közé tartozik:   

 a Széchenyi-kastély, amely Nyugat-Magyarország egyik legszebb klasszicista és késő 
barokk stílusban épült kastélya (és a benne található Emlékmúzeum);  

 a Plébániatemplom és a mögötte lévő Széchenyi mauzóleum; 

 szemközt a kastélytól induló, közel 2,5 km hosszú hársfasor, amely végén Széchenyi 
István fiának és nejének gyönyörű síremléke található; 

 a Széchenyi Múzeumvasút (Vasúttörténeti Park illetve kisvasút) amelyet kifejezetten 
hazánk megszűnt keskeny nyomközű vasúti járműveinek megőrzése céljából hozott 
létre a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút (GYSEV) a Közlekedési Múzeummal közösen.  

Ezen értékek feltárása, komplex – célcsoportra szegmentált – turisztikai csomagként való 
értékesítése a különböző tulajdonosi viszonyok következményeként még nincsen 
összehangolva. A „Széchenyi faluja” című nyertes pályázat – ahogy az a helyzetelemzés 
részben is említésre kerül – éppen arra ad lehetőséget, hogy a meglévő értékeket egy csomag 
formájában kínálják a potenciális turisták részére. 

 

A Célrendszer c. fejezet azokat a kitörési pontokon alapuló főbb célkitűzéseket veszi sorra, 
amelyek a település turizmusának fejlesztésében játszhatnak meghatározó szerepet. A 
település turizmusfejlesztésének átfogó célja a vonzó településképen, a sajátos kulturális 
örökségen és erre felépített turisztikai arculaton alapuló komplex kulturális és rekreációs 
kínálat kialakítása. A település így egyrészt vonzó környezetet nyújthat a helyi lakosság 
mellett a turisztikai céllal érkezők számára is, utóbbi vendégek számának növelése pedig a 
helyi turizmus szektornak a helyi gazdaság fejlesztéséhez történő aktív hozzájárulásában 
ölthet testet. Az átfogó célkitűzés elérését az alábbi specifikus célok szolgálják:  

 

I. Kulturális örökségre és táji értékekre épített, a tágabb térség turisztikai kínálatába 
(Fertő-tó, Sopron, Kőszeg) integrálódó komplex turizmusfejlesztés 

1. Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központ létrehozása Nagycenken 

2. Attrakciók komplex kulturális célú fejlesztése  

3. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése  

4. Lovas turisztikai Központ kialakítása (a Széchenyi Szolgáltató és Kulturális 
Központ keretein belül) 

5. Széchenyi Pihenőkártya nagycenki adaptációja 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r%E2%80%93Sopron%E2%80%93Ebenfurti_Vas%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zleked%C3%A9si_M%C3%BAzeum
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II. Térség- és turizmusfejlesztési célzatú együttműködések generálása 

A) Turisztikai intézkedéscsoport 

1. Helyi (de több települést összefogó) turisztikai desztináció menedzsment 
szervezet létrehozásában és professzionális működtetésében való aktív 
részvétel 

2. Nyilvános, a nagyközönség számára is nyitott, Széchenyi-találkozók szervezése  

 

B) Térség- és helyi gazdaságfejlesztési intézkedéscsoport 

1. A településkép-fejlesztés és városmarketing akciók összehangolása a 
Széchenyi-örökség jegyében 

2. Széchenyi Innovációs- és Tudásközpont létrehozása  

3. Egyedi, prémium szintű, Széchenyi termékek, ajándéktárgyak készítése 

4. Fenntartható, a tájfenntartó mezőgazdálkodásból származó turizmusban is 
értékesíthető helyi termékek fejlesztése 

 

 

1.ábra: A hosszú távú koncepció célrendszere. Forrás: NTH 
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1 Helyzetelemzés 

 

Az első fejezetben a fejlesztési célok pontos meghatározásához szükséges helyzetelemzést 
végezzük el. Ehhez pontosan meg kell vizsgálni Nagycenk földrajzi elhelyezkedését, 
társadalmi, demográfiai jellemzőit, gazdasági helyzetét, a település turizmusának keresleti és 
kínálati jellemzőit, végül pedig az érvényben lévő fejlesztéspolitikai dokumentumok főbb 
üzenetét és az eddigi közösségi pénzen elnyert pályázatokat. 

Minderre azért van szükség, mert az így számba vett és megvizsgált jelenségek, jellemzők, 
adatok és tények segítségével fogalmazhatók meg pontosan a település turizmusának 
legfontosabb kihívásai, amelyekre a következőkben javasolt fejlesztési célkitűzés-javaslatok 
találnak megfelelő választ. 

 

1.1 Nagycenk általános bemutatása 

 

Földrajzi fekvés 

Nagycenk a Nyugat-dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megye Sopron-Fertődi 
kistérségének peremén helyezkedik el a Fertő-Hanság nemzeti park tőszomszédságában. 
Legszorosabb kapcsolata a tőle 6 km-re fekvő, közel 60 000 lelket számláló megyei jogú 
várossal, Sopronnal van. Itt üzemel többek között a Nagycenken is illetékes okmányiroda, 
városi bíróság és rendőrkapitányság is. 

 

2.ábra: Nagycenk elhelyezkedése a kistérségen és a megyén belül. Forrás: NTH 
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Nagycenk közlekedés-földrajzi helyzete igen jónak mondható, érinti a 84-es és a 85-ös 
főközlekedési útvonal, valamint rendelkezik vasútállomással a Sopron–Szombathely 
vasútvonalon. A Sopronnal való erős kapcsolat a közforgalmú közlekedési eszközök 
sűrűségében is megmutatkozik: munkanapokon 100 buszjárat-pár és 16 vonatpár köti össze a 
megyei jogú várossal.  

 

Társadalmi, demográfiai jellemzők 

Nagycenk lakossága az 1990 óta eltelt 20 év alatt folyamatos, időnként hullámzó növekedést 
mutatva 1882 főre emelkedett. A növekedés különösen annak tükrében jelentős (12,5 %), 
hogy Magyarország ez idő alatt 4 %-ot veszített népességéből. Nagycenk lakosságszámának 
alakulása eltért az azonos település nagyság kategória (kisfalvak: 500-1999 fő) által mutatott 
enyhén csökkenő tendenciától is. 

A lakosságszám jelentős növekedése részben a szerény mértékű természetes fogyásnak 
(- 41 fő 20 év alatt) volt köszönhető. Az élve születések és halálozások különbözete 
Nagycenken a vizsgált időszak (1990-2009) szinte egészében magasabb volt mind az országos 
átlagnál, mind a kisfalvak által produkált eredményeknél. Sőt egyes években természetes 
növekményt is elkönyvelhetett a település. 

 

 

3. ábra: Az állandó népesség változása 1990-2010 között. Forrás: TeIR
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Az 1990-től 2009-ig eltelt két évtized leforgása alatt – feltehetően a Sopron környéki 
agglomerálódási folyamatoknak is köszönhetően – 213 fő költözött a településre, mely az 
időszak elején mért népességszám több mint 12 %-át teszi ki. Ez nagyjából megfelel az egész 
kistérségben tapasztalt migrációs nyereség mértékének. Ezzel szemben a kisfalvak átlaga (1 %) 
messze elmarad Nagycenk eredményétől. A település lakosságának korszerkezete az 
ezredfordulón az országos viszonyoknak megfelelő urna alakú korfát mutatott. A 25-29 és a 
45-49 éves korosztály aránya kiemelkedő, továbbá jellemző az idős – 60 év feletti – lakosság 
körében a nők jelentős felülreprezentáltsága is. 

 

1.2 Nagycenk gazdasági helyzete 

 

A lakosság életminőségének fontosabb tényezői 

 

Az egy főre jutó jövedelmek tekintetében Nagycenk lényegesen előkelőbb pozíciót foglalt el 
az új évezred első évtizedének egészében, mint a kisfalvak többsége. Jövedelmi viszonyai 
megfeleltek az országos átlagnak, a megyei átlagtól azonban elmaradtak azok. 2009-ben az 
egy főre eső éves jövedelem átlagosan 767 ezer Ft volt a településen. 

 

4. ábra: Az egy főre jutó összes belföldi éves jövedelem alakulása 2000-2009 között. Forrás: TeIR 

 

A munkanélküliség Nagycenken 2005 és 2010 között még az országos szintnél jobb megyei 
átlagnál is kedvezőbb képet mutatott. A lakosságszáma alapján várt szintnél pedig közel 
10 százalékponttal alacsonyabb értékkel rendelkezik. 
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5. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása 2005-2010 között. Forrás: TeIR 

 

Vállalkozói hajlandóság 

 

A vállalkozás sűrűség Nagycenken valamivel magasabb volt, mint az azonos népességszámú 
települések átlaga, az országos átlagot azonban nem tudta megközelíteni. Az időszak végére 
több mint 10 regisztrált egyéni vállalkozás jutott 100 főre a településen. 

 

6. ábra: A regisztált egyéni vállalkozások 100 főre jutó száma. Forrás: TeIR 
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A regisztrált vállalkozások harmadát a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 
nemzetgazdasági ágban jegyezték be 2009-ben, ami magasabb ugyan, mint a magyarországi 
átlag, de a kisfalvak átlagától messze elmarad. Az ingatlanügyek területén tevékenykedő 
vállalkozások aránya duplája a népességszám alapján várható részaránynak, ami a település 
iránti érdeklődést jelzi. 

 

 

  

7. ábra: Nagycenk regisztrált vállalkozásainak megoszlása az egyes nemzetgazdasági ágak szerint (2009). 
Forrás: NTH 
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Nemzetgazdasági ág (TEÁOR '08) 
Vállalkozások 
száma (db) 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 95 

Ingatlanügyek 40 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 27 

Építőipar 24 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 18 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 14 

Egyéb szolgáltatás 10 

Feldolgozó ipar 10 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 9 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 9 

Szállítás, raktározás 7 

Információ, kommunikáció 6 

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 4 

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 4 

Oktatás 3 

Bányászat, kőfejtés 1 

Villamos energia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 1 

Összesen 282 

8. ábra: Nagycenk regisztrált vállalkozásainak megoszlása az egyes nemzetgazdasági ágak szerint (2009). 
Forrás: NTH 
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1.3 Nagycenk turizmusa 

 

Nagycenk neve összeforrt a Széchenyi családdal. A település és környéke a Széchenyi család 
birtoka volt. Itt élt gróf Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója, valamint 
fia, gróf Széchenyi István, "a legnagyobb magyar". Egykori falujuk ma is méltó módon őrzi 
emléküket. 

 

A helyi turizmus keresleti oldala 

 

Nagycenken a kereskedelmi és magánszálláshelyekre érkező vendégek száma 2006-2010 
között a 2007-es csúcsértéket követően (évi 1310 fő) folyamatos csökkenést mutatott, 2010-
ben ez az érték már csak 300 fő körül mozgott. Szembeötlő a külföldi vendégek igen alacsony 
száma, ez az érték minden évben 70 (!) fő alatt mozgott, így megállapítható, hogy a vendégek 
döntő többsége belföldről érkezik. 

 

 

9. ábra: Vendégérkezések száma a kereskedelmi és magán-szállásadásban 2006-2010 között. Forrás: TeIR 

 

Ha a szálláshely-típusokat nézzük, az adatokból látható, hogy a vendégek jobbára a 
kereskedelmi szálláshelyeket vették igénybe – azon belül is főképp az ifjúsági szálláshelyet – 
valamint 2008-2010 között a panziókat. (A panzió 2008-ban nyitott meg, az ifjúsági szálló 
pedig 2009-ben bezárt). 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Vendégek száma az ifjúsági szállókban (fő) 1077 1236 451 344 0 

Vendégek száma a panziókban (fő) 0 0 407 383 287 

Vendégek száma összesen a kereskedelmi 
szálláshelyeken (fő) 1077 1281 858 727 287 

Vendégek száma a magánszállásadásban 
(fő) 48 29 38 30 16 

10. ábra: A vendégek számának alakulása a különböző szálláshely-típusokban  
2006-2010 között. Forrás: TeIR 

 

 

A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a vendégek számához 
hasonlóan alakult, viszont ebben az estben a külföldi vendégek tekintetében 2008-ban egy 
kisebb emelkedés tapasztalhattunk. 

 

 

11. ábra: A szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma összesen 2006-2010 között. Forrás: TeIR 

 

Az átlagos tartózkodási időt (a vendégéjszakák és a vendégek számának hányadosát) 
bemutató diagramon ugyanakkor az látható, hogy a külföldi vendégek 2008-ig bezárólag 
hosszab időt töltöttek Nagycenken, mint a belföldiek; ez a tendencia viszont 2009 után 
megfordult: a külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje tovább csökkent, míg a belföldieké 
megnőtt. Szomorú tény, hogy a külföldi vendégek tartózkodási ideje a 2008-as 3,5 napról 2 év 
alatt 1,5 napra csökkent le. 
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12. ábra: A szálláshelyeken eltöltött átlagos tartózkodási idő napban, 2006-2010 között. Forrás: TeIR 

 

A helyi turizmus kínálati oldala 

 

Természeti és kulturális örökség 

A település vidéki, mezőgazdasági meghatározottságú térségben fekszik, turisztikai 
jelentőségű táji értéke a nagycenki hársfasor és a Széchenyi-kastély parkja. Az önálló arculat 
és a település egyedi képének kialakításában alapvető fontosságú a kulturális örökség 
hasznosítása is, amelynek révén regionális és térségi, de akár országos szinten is jelentős 
rendezvények kerülhetnek megrendezésre, hozzájárulva a turizmus fejlődéséhez is. A falu 
ugyanis kiemelkedő, nemzeti jelentőségű kulturális örökséggel bír: itt található a Széchenyi-
család egykori székhelye, amelynek részét képezi a Kastély, valamint a családi mauzóleum. A 
gróf Széchenyi Istvánhoz kötődő emlékek, a „legnagyobb magyar” szellemének jelenléte igen 
fontos a település jövője, az ott élők identitása szempontjából. A Kastélynak köszönhetően 
Nagycenk része a Fertő-tó Kultúrtáj világörökségi helyszínnek, amely kiemelkedő jelentőségű 
a település turisztikai fejlesztésének szempontjából.  

A Fertő-tó környéke 8000 év óta különböző kultúrák találkozópontja, melyen az emberi 
tevékenység és a földrajzi környezet evolúciós szimbiózisának eredményeként egy egyedi 
kulturális tájegység alakult ki. A vidéknek a természeti értékek mellett ugyanakkor figyelemre 
méltó a népi építészete is. Fontos turisztikai vonzerőt jelent a helyi Széchenyi Múzeumvasút 
is, mely a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Fertőboz állomását köti össze a nagycenki Széchenyi-
kastéllyal. Első szakaszát 42 évvel ezelőtt adták át a forgalomnak, így a vasút immár komoly 
„történelmi” múlttal rendelkezik. A Múzeumvasút végállomásánál található a Közlekedési 
Múzeum szabadtéri kiállítása, ahol század eleji kisvasúti mozdonyokat és vagonokat 
mutatnak be, az odalátogató gyermekek nagy örömére. (A Széchenyi Múzeumvasútnak nincs 
történelmi elődje, részben a régi cukorgyárba vezető normál nyomtávú pályát építették át, 
részben pedig újonnan lett lefektetve) 

Jelentős kulturális turisztikai vonzerő a Szent István plébániatemplom, amely Nagycenk 
község kulturális, történelmi és vallási középpontjában, a Széchenyi tér dél-nyugati 
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magaslatán áll. A templom orgonája Bécsből, Ficz mestertől származik, amely korábban a 
Kärtnerthor Theater hangszere volt.  

A Széchenyi örökség részeit képező vonzerők mellett kiegészítő attrakcióként van jelen a 
településen a régi mesterségek szerszámkiállítása, a Kortárs Képzőművészeti Galéria, valamint 
a Nyugat Magyarországi Egyetem Lovas Oktatási Központja is.  

 

13. ábra: A fontosabb nagycenki attrakciók látogathatósága és célcsoportjai. Forrás: NTH 

 

Szálláshely-kapacitások 

Nagycenk kereskedelmi szálláshelyi férőhelyeinek száma a Központi Statisztikai Hivatal adatai 
szerint a 2008-as 61-ről 2011-re annak felére, 30-ra csökkent, miközben a kereskedelmi 
szálláshely-szolgáltatók száma változatlanul kettő. Eközben a magánszálláshelyek 
férőhelyeinek alakulása 2005 és 2009 között szintén csökkentést mutatott (későbbre 
vonatkozó adatot a KSH nem publikál), a szállásadók száma 9-ről 5-re, a férőhelyeké 40-ről 26-
ra csökkent. Összességében tehát a szálláshelykínálatot minden tekintetben folyamatos 
csökkenés jellemzi. Jól összefoglalja a gyakorlatilag folyamatosnak mondható férőhely- és 
szálláshely-csökkenési tendenciát a 14. ábra, amely 2006 és 2010 között mutatja be a 
nagycenki kapacitások alakulását. A folyamatosan csökkenő tendencia középtávon 
mindenképpen indokolja Nagycenk különböző szálláshelybővítő programokban történő 
részvételét. 

A KSH statisztikája alapján a településen 2011 decemberében 14 vendéglátóhely üzemelt. 
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a település honlapjáról mindössze a Babér étterem (annak 
korábbi nevén feltűntetve) és a Csikós Csárda érhető el. Mindez arra utal, hogy a település 
vendégfogadásában a vendéglátóhelyi szolgáltatásoknak a vállalkozók a szükségesnél 
kevesebb figyelmet szentelnek. 
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14. ábra: A kereskedelmi és magánszálláshelyek kapacitásának alakulása Nagycenken, 2006-2010. Forrás: TeIR 

 

Programkínálat 

Elmondható, hogy a településen viszonylag mozgalmas közösségi élet zajlik, mivel a települési 
honlap esemény-naptárának tanúsága szerint havonta 2-5 programot rendeznek, amelyek 
között egyaránt találunk időszakos kiállítást, tematikus bálokat, versenyt, búcsút. Ez év 
novemberében néptánc fesztivál és Katalin bál is megrendezésre kerül.  

 

Nagycenk legfontosabb turisztikai termékei: kulturális és aktív turizmus 

Fentiek alapján összességében látható, hogy Nagycenk térsége elsősorban a kulturális, 
valamint az aktív turizmus kedvelői számára jelenthet vonzó desztinációt. Miközben a 
kulturális értékek iránti érdeklődést elsősorban a Széchenyi-örökség részeit képező attrakciók 
elégíthetik ki, az aktívturisztikai lehetőségek szempontjából kiemelendő, hogy kiváló 
túraútvonalak érhetők el Sopron vagy akár Fertőrákos érintésével is. További vonzó lehetőség 
a passzív lovas turisták, azaz a lovas sportok kedvelői számára, hogy itt található a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Lovas Oktatási Központja, ahol egész évben zajlanak a lovas 
események (pl. Széchenyi István Díjugrató Emlékverseny). A Központ igyekszik aktív 
kapcsolatot kiépíteni a nemzeti lovassport-hálózattal, s ennek köszönhetően az is felmerült, 
hogy Sopron mellett a jövő évtől kezdődően Nagycenken is legyen Nemzeti Vágta futam. 
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1.4 A turizmus szempontjából releváns terület- és 
településfejlesztési dokumentumok 

 

A tervezési háttér áttekintése során három fontos terület- és gazdaságfejlesztési 
dokumentum Nagycenket és tágabb környezetét is érintő ismérvei kerülnek bemutatásra: 

 Nyugat-Dunántúl Turizmusfejlesztési Stratégiája 2007-2013 

 Győr-Moson-Sopron megye turizmusfejlesztési koncepciója 

 Nagycenk gazdasági programja, 2011-2014 

 

Nyugat-Dunántúl Turizmusfejlesztési Stratégiájában megállapításra kerül az a tény, hogy a 
régió turizmusa növekedési szakaszban van, és a nemzetközi turizmus trendjei, valamint a 
belföldi életszínvonal javulása révén növekvő keresletre lehet számítani mind a belföldi, mind 
a külföldi turisták részéről. A stratégia 
kiemelt célcsoportjai az ifjúság, a családok, 
valamint a szeniorok. A stratégia fontos 
világörökségi helyszínként említi a Fertő-
tájat, amelynek Nagycenk is szerves része. A 
település vonatkozásában célként egy 
Élményfürdő és Aquapark, valamint a 
Széchenyi István Témapark létesítése 
fogalmazódik meg. (Ez utóbbi jelen 
dokumentumban is szerepel, Széchenyi 
Szolgáltató és Kulturális Központként.) 

Győr-Moson-Sopron megye turizmusfejlesztési koncepciója még a 2000-es évek elején 
született. A koncepció magától értetődően Sopront és Győrt jelöli a két legfontosabb 
turisztikai vonzerővel rendelkező megyei településnek. Ebből a szempontból kiemelt 
jelentősége van Nagycenk Sopronhoz való rendkívüli közelségének. A 3. pontban említett 
vonzerőket a koncepció szinte egyöntetűen regionális és országos jelentőségű vonzerőnek 
minősíti, amely szakmai szempontból a plébániatemplom és néhány szobor tekintetében 
erősen kérdéses. Összességében, területi specifikumok nélkül a koncepció pusztán általános 
fejlesztési célokat fogalmaz meg a teljes megye vonatkozásában (tudatos termékfejlesztés, 
marketingtevékenység fejlesztése, humán erőforrás fejlesztése, szervezet- és 
intézményfejlesztés). Feltűnik ugyanakkor a koncepcióban Nagycenken a Széchenyi István 
Témapark létesítése, mint a kulturális- és örökségturisztikai fejlesztések egy konkrét 
projektötlete, nagycenki termálfalu létrehozása, mint egészségturisztikai termékfejlesztési 
ötlet, valamint a nosztalgiavonatozás és a lovagoltatás lehetősége is.  

Ezzel egybevág Nagycenk gazdasági programja, amelyet a jelenlegi önkormányzati vezetés 
alkotott és fogadott el a 2011-ben. A dokumentum megállapítása szerint Nagycenk 
turizmusának még vannak kiaknázatlan lehetőségei.  
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A turisták meghosszabbított helyben tartása érdekében a dokumentum szerint minél 
korábban faluházat szükséges létrehozni, valamint nívós lovasversenyeket kell rendezni a 
korábbi hagyományoknak megfelelően. Nagyon fontos továbbá a mielőbbi becsatlakozás a 
kerékpáros turizmusba a Harka–Kópháza–Nagycenk kerékpárúton keresztül, valamint további 
összeköttetés kialakítása a meglévő Fertő parti kerékpárúttal. Fontos pozitívum, hogy a 
„Széchenyi faluja” ROP támogatás keretében kihelyezésre kerülnek információs, útbaigazító, 
és attrakciós táblák, amelyek már megfelelnek a modern kor információközvetítő 
kihívásainak. A helyi turisztikai feladatok ellátása érdekében az önkormányzat félállásban 
turisztikai menedzsert foglalkoztat, akinek fő feladata a negyedéves turisztikai fórumok 
megtartása, kapcsolattartás az érintettekkel, valamint pályázatok írása.  

 

1.5 Nagycenk nyertes Európai Uniós pályázatai 

 

A település eddigi elnyert, az Európai Unió támogatásából megvalósított pályázatainak döntő 
többsége turisztikai témájú, ami mindenképpen jelzi, hogy Nagycenk életében a turizmus 
fontos szerepet játszik, része a helyi közösség gazdasági-szociális boldogulásának. 

Ezen pályázatok által támogatott turisztikai fejlesztések ugyanakkor alapvetően 
meghatározzák középtávon a további fejlesztési célkitűzések kívánatos irányát, mintegy 
kijelölve az esetleges további bővítések, átalakítások kiindulási, és sarokpontjait. 

 

 TIOP – 1.2.2.-08/1: A hagyományőrző, kutató múzeum múzeumpedagógiai 
módszereinek és alkalmazásának infrastrukturális támogatása Nagycenken 

A projekt során a kulturális kompetenciák elsajátítását szolgáló, múzeumi oktatás 
infrastrukturális támogatása valósul meg. Hiányoznak a múzeumi kiállításból olyan pontok, 
ahol egy-egy tematikus egység interaktív módon feldolgozható. Ezt fogják pótolni a tervezett 
IKT berendezések (pl. négyinformációs pult, érintő képernyő, hangszóró, plazmakijelző stb.). 
Az akadálymentesítés úgy valósul meg, hogy az IKT pontokon lévő tartalmakat szövegfelolvasó 
szoftver segítségével működő vakbarát verzióval látják el.  

 

 ÚMVP – Falumegújítás és fejlesztés –Széchenyi tér közösségerősítő rekonstrukciója 

A projekt során a Széchenyi tér került megújításra, olyan módon, hogy a funkcionális 
egységeit nem változtatták meg. Egységes burkolatot kapott a tér belsejében található sétaút, 
felújították a tér növényvilágát, valamint térbútorok kerültek elhelyezésre. 

 

 NYDOP – 2.1.1./D-09: Széchenyi faluja – a nagycenki Széchenyi István emlékkiállítás és 
kastélypark turisztikai attrakciófejlesztése 

A projekt során a Széchenyi Emlékmúzeum a jelenleginél is kiemelkedőbb jelentőségű 
nemzeti zarándokhellyé válik azáltal, hogy új technikai megoldásokat alkalmaznak a 
kiállításban valamint ezen felül a kastélypark is rehabilitálásra kerül. Ezen tevékenységek 
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hozzájárulnak Nagycenk turisztikai vonzerejének növeléséhez, a látogatók számának 
gyarapításához és a Múzeum jövedelemtermelő képességének javulásához.  

 

 NYDOP – 2.1.1./E-09: Széchenyi faluja – Nagycenk kisléptékű turisztikai 
attrakciófejlesztése 

A projekt során létrehozásra kerül az ún. „Széchenyi faluja” márka, amelynek a keretében 
össze lesznek kötve a település turisztikai attrakciói, a látogatás növelése és a szezonalitás 
csökkentése érdekében.  

A projekt során a település alábbi turisztikai értékei újulnak meg: 

o a Múzeumvasút területén tematikus vasúttörténeti parkot hoznak létre; 
o a Múzeumvasút felvételi épületben vendéglátóhelyet alakítanak ki; 
o megújul a Mauzóleum, az ahhoz vezető sétány, azaz a Hársfasor; 
o a Plébániatemplom kertjében Széchenyi alakjához kötődő élménypark létesül; 
o továbbá a településen belül egy Nagycenk egészét átfogó tájékoztató 

táblarendszer telepítése valósul meg, illetve  
o a fejlesztési helyszínek elérése érdekében gumikerekű kisvasutat állítanak 

forgalomba. 

A konzorciumi tagok a fenti attrakciókra érvényes kombinált jegy bevezetését tervezik, ezáltal 
ezek a látványosságok egy jeggyel is látogathatóvá válnak. 

 

Pályázati konstrukció Projekt címe Megítélt támogatás Projekt megvalósítása 

ÚMFT - TIOP 1.2.2-08/1 
Múzeumok iskolabarát 
fejlesztése és oktatási-

képzési szerepének 
infrastrukturális erősítése 

A hagyományőrző, 
kutató múzeum 

múzeumpedagógiai 
módszereinek és 
alkalmazásának 
infrastrukturális 

támogatása Nagycenken  

11.230.000.- Ft 2009 – 2010 

ÚMVP – Falumegújítás és 
fejlesztés 

Széchenyi tér 
közösségerősítő 
rekonstrukciója 

13.500.000.- Ft 2009 – 2012 

ÚMFT - NYDOP 2.1.1/D-
09 A régió történelmi és 
kulturális örökségének 

fenntartható 
hasznosítása 

Széchenyi faluja – a 
nagycenki Széchenyi 

István Emlékkiállítás és 
kastélypark turisztikai 

attrakciófejlesztése  

129.610.192.- Ft 2010 – 2012 

ÚMFT - NYDOP 2.1.1/E-
09 Kisléptékű tájegységi, 
öko- és aktív turisztikai 

programcsomagok 
fejlesztése 

Széchenyi faluja – 
Nagycenk kisléptékű 

turisztikai 
attrakciófejlesztése, 

turisztikai brand 
létrehozása 

185.037.193.- Ft 2010 – 2012 

15. ábra: Elnyert Európai Uniós pályázati források, melyek révén megvalósuló fejlesztésekben Nagycenk 

községe érintett. Forrás: www.nfu.hu  
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2 Helyzetértékelés 

 

A Nagycenk jelentősebb turisztikai szerepvállalásához készülő dokumentum előző, 
helyzetelemzési fejezete felvázolta a település jelenlegi helyzetét, mint kiindulási állapotot. A 
fejezet tapasztalatai alapján kerültek megfogalmazásra azok az előnyök és hátráltató 
tényezők, amelyekre alapozva a jövőbeli célok optimálisan és reálisan meghatározhatók. A 
helyzetelemzés fejezet SWOT-analízise mindezen megállapításokat összegezve mutatja be, 
majd a Főbb kihívások c. alfejezet vázolja fel azokat a kitörési pontokat, amelyek a helyi 
szereplők hatékony összefogásával elérhetővé teszik, hogy Nagycenk Nyugat-Magyarország 
turisztikai térképére hangsúlyos és jelentős vendéggeneráló szerepkörben is felkerülhessen. 

 

2.1 SWOT-analízis 

Erősségek 

 A település kiemelkedő, nemzeti jelentőségű kulturális örökségi értékekkel rendelkezik  

 Település-identitást meghatározó Széchenyi örökség jelenléte 

 A megújult főtér révén vonzóbbá vált a településkép 

 Kedvező gazdasági potenciál (megélhetési körülmények, foglalkoztatottság, 

vállalkozási hajlandóság) 

 Kedvező közlekedés-földrajzi helyzet 

 Sikeres összefogás és részvétel turisztikai fejlesztési projektekben  

o A hagyományőrző, kutató múzeum múzeumpedagógiai módszereinek és 

alkalmazásának infrastrukturális támogatása Nagycenken 

o Széchenyi faluja – a nagycenki Széchenyi István Emlékkiállítás és kastélypark 

turisztikai attrakciófejlesztése 

o Széchenyi faluja – Nagycenk kisléptékű turisztikai attrakciófejlesztése, 

turisztikai márka létrehozása 

o Széchenyi tér közösségerősítő rekonstrukciója 

Gyengeségek 

 A Széchenyi emlékhelyek mindegyike különböző tulajdonos birtokában van nehéz 

ezen attrakciókat egy rendszerbe szervezni 

 A turisztikai élményelemek alacsony száma 

 A turisztikai szolgáltatók alacsony száma 

 A turisztikai költés korlátozott lehetőségei  
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Lehetőségek 

 A Széchenyi-koncepción alapuló intézményfejlesztés lehetősége 

 Nagycenki Széchenyi Program – komplex turizmusfejlesztési stratégia és tendenciózus 

végrehajtása (kiemelt projektként nevesítése) 

 A (leendő) térségi TDM Szervezet munkájában való részvétel, térségi kapcsolatok 

fejlesztése, kifejezetten Fertőddel 

 A Kastélymúzeum önkormányzati tulajdonba/kezelésbe kerülése az egységes 

fejlesztési célok érdekében 

 A település rendezvénykínálatának színesítése pl. a Széchenyi koncepció mentén 

 Az EU-s forrásokból (2014 – 2020 időszakban) forrásbevonás a tervezett fejlesztések 

megvalósítására 

 A térségi felsőoktatási intézményekkel szoros kapcsolatban a település innovációs 

szerepkörének erősítése 

 Egyedi Széchenyi termékek, ajándéktárgyak készítése  

 Széchenyi Pihenőkártya-elfogadóhelyek kialakítása Nagycenken 

Veszélyek 

 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet nem alakul meg, a szereplők nem 

tudják a közös célt, a közös jövőképüket megfogalmazni. 

 Európai Uniós források bevonására alkalmas projekt nem készül a településen, ill. a 

finanszírozási forrás elnyeréséért való versenyben alul marad(nak) a nagycenki 

projekt(ek). 

 A település hiányos infrastruktúrája, a háttérszolgáltatások alacsony színvonala és 

volumene egyaránt fennmarad 

 

2.2 Főbb kihívások  

A település vezetői a gazdasági programjukban is megfogalmazták, hogy a turizmus területén 
még kiaknázatlan lehetőségekkel néznek szembe. A jelenlegi látogatóforgalom igen alacsony 
mértékben tudja garantálni a turizmusban működő vállalkozások rentábilis működését, 
valamint a turisztikai szolgáltatók számának a bővülését. Így továbbra is alacsony marad a 
turisztikai szolgáltatás-kínálat és változatlanul nem tudja több napig a településen tartani a 
turistákat. Ebből következőleg a Nagycenk turizmusban rejlő munkahelyteremtő és megtartó 
képessége is alacsony.  

A turisztikai trendek változásából fakadóan a többszöri, de rövidebb időtartamú utazásokban 
résztvevőket kis mértékben tudta csak a település megszólítani, elérni. Ennek jelentős oka a 
településen jelenlévő potenciális vonzerők komplex turisztikai kínálatba való szervezésének a 
hiánya. A komplex kínálatba való szervezés alapvetően kívánatos lenne, ám mindezt 
jelentősen nehezíti az a tény, hogy az egyes kínálati elemek (ld. Széchenyi-emlékhelyek) 
különböző tulajdonosi, és így érdekháttérrel rendelkeznek.  
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Az előbb vázoltak erőteljes negatív hatásaként jelenik meg, hogy a település nem tudja 
hosszabb ideig ott tartani a látogatókat, ebből következően nem tudja eltartani a 
szálláshely-szolgáltatókat sem. Ennek legfontosabb jele és következménye, hogy jelenleg 
csupán két szálláshely (panzió) működik Nagycenken, összesen 30 férőhellyel. Mivel a 
település turisztikai keresletét ma döntően egynapos látogatók alkotják, egyelőre további 
élményelemek (azaz bevételtermelő szolgáltatások) kialakítása és fenntartása komoly 
akadályokba ütközik. E komplex problémát egyértelműen jelzi a turisztikai forgalomból 
származó összbevétel alacsony mértéke.  

A település turisztikai fogadóképességének hiányosságai mellett kiemelt szempont a térség 
települései közötti összefogás hiánya is, amely megjelenik a közös fejlesztési elképzelések 
megfogalmazásában, a komplex turisztikai termékek kialakításában, kiajánlásában; valamint a 
közös turisztikai marketingben is.  

Nagycenken tehát egyelőre hiányzik a kulturális és természeti örökségekre alapozott komplex 
turisztikai kínálat, ennek az is következménye, hogy a település vonzereje igen csekély 
hatással van a desztinációba történő beutazásokra. Széchenyi nevét és ma is élő szellemi 
örökségét a potenciális látogatók jelenleg még igen kevéssé tudják a település arculatával 
összefüggésbe hozni.  

 

2.3 Kitörési pontok  

A település turizmusának kitörési pontjai két nagy témakörbe csoportosíthatók: egyrészt a 
kulturális örökségre és táji értékekre épített, a tágabb térség turisztikai kínálatába (Fertő-tó, 
Sopron, Kőszeg) integrálódó komplex turizmusfejlesztés jelenthet kedvező változtatást, 
másrészt az előzőhöz szorosan kapcsolódó térség- és turizmusfejlesztési célzatú 
együttműködések generálása.  

A település komoly lépéseket tett a fizikai környezet szépítésének érdekében, amely nemcsak 
a helyi lakosságnak, hanem az ideérkezőknek is kellemes környezetet biztosít, másrészt segít a 
település elérhetőségének javításában is, ami meghatározó a turisztikai forgalom generálása 
szempontjából.  

Az önkormányzati vezetés előkötelezett a település turizmusának fejlesztése iránt, ezt az is 
mutatja, hogy fél státuszban turisztikai menedzsert foglalkoztatnak, aki többek között 
negyedévente turisztikai fórumokat szervez, kapcsolatot tart az érintettekkel, megírja az 
önkormányzat pályázatait, valamint a település honlapjának turisztikai részét szerkeszti. 
Ugyanakkor térségi szinten a turizmus vérkeringésébe történő bekapcsolódást mindenképpen 
a turisztikai desztinációs menedzsment szervezethez (TDMSz) való kapcsolódás jelentheti, 
amely nemcsak a marketing és egyéb promóciós feladatokat fogja a településen is ellátni, 
hanem a térség együttes turisztikai fejlesztésében, az érdekelt szereplők összefogásában, 
kiemelten az értékesítésében játszik majd meghatározó szerepet.  

Települési szinten Nagycenk legfőbb értéke a Széchenyi-örökség, a település kitörési 
pontjaként ez nevezhető meg. A Széchenyiek nevét viselő építmények és szolgáltatások a 
település több részén megtalálhatók. Ettől függetlenül a Széchenyiek örökségének, 
üzenetének határozottabb települési megjelenítése és kommunikálása mindenképp 
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szükséges. Ezt a célt szolgálhatja a Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központ létrehozása, 
amely egy ernyőszervezetként fogja át mindazon épített és kulturális örökséget, amely a 
Széchenyiek munkásságához kapcsolódik.  

Mindezekhez kapcsolódóan az attrakciók komplex kulturális célú fejlesztése, valamint a 
turisztikai szolgáltatások élményelemekkel való kibővítése is szükséges. Ennek egyik eleme az, 
hogy Nagycenk aktívturisztikai kínálatában szerepet kapjon a lovas turizmus, illetve annak a 
kiemelt fejlesztése. Mivel a Nyugat-Magyarországi Egyetem Lovas Oktatási Központja itt 
található, így ennek szakmai munkájára és szakembereire alapozva e létesítmény 
továbbfejleszthető a speciális lovas turisztikai igények kiszolgálásának irányába. (Pl. 
nemzetközi lovas találkozók, Nemzeti Vágta előfutam) Ezzel további turisztikai célcsoportok 
elérése is lehetővé válhat, amely a turisztikai szezonalitás kedvezőtlen hatását is tudja 
ellensúlyozni. 

A település vendéglátó egységei és szálláshelyei mostani állapotukban csak kis 
vendégforgalmat bírnak el, a turisztikai bevételek jelenleg csak kis mértékben tudják szolgálni 
a helyi gazdaság erősítését. Ennek a problémának a megoldását a fogadási feltételek javítása, 
azaz a szálláshelykínálat különböző célcsoportokra koncentráló fejlesztése, és a vendéglátó 
egységek korszerű igényekhez igazodó kínálat-fejlesztése jelentheti.  

Nagycenk vezetésének proaktív részvétele a térség- és turizmusfejlesztési célzatú 
együttműködések generálásában, szélesebb hatókörben is kedvező hatásokat hozhat. Ez 
egyrészt a turisztikai együttműködésekben, másrészt a térségfejlesztésben segítheti elő a 
területi kohézió erősítését. Így megfontolandó lehetőség egy Széchenyi Innovációs- és 
Tudásközpont létrehozása, továbbá egyedi Széchenyi termékek, ajándéktárgyak készítése, és 
a fenntartható, a tájfenntartó mezőgazdálkodásból származó turizmusban is értékesíthető 
helyi termékek fejlesztése is. 
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3 Jövőkép 

 

Nagycenk Nagyközség turisztikai jövőképe (2012 – 2030) 

 

Nagycenk biztos gazdasági háttérrel rendelkező élhető és otthonos településsé válik, 
amely vonzó környezetet nyújt a helyi lakosság mellett a turisztikai céllal érkezők 
számára is. Utóbbiak részére komplex kulturális és rekreációs élményeket kínál, így a 
turizmus szektor aktívan hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhez.  

 

Nagycenk nagyközség sok olyan adottsággal rendelkezik, amelyek alkalmasak arra, hogy a 
turisztikai ágazat továbbfejlesztett és jól szervezett szolgáltatásainak segítségével 
megerősítsék a helyi gazdaság potenciálját, s így a turizmus jó életminőséget biztosítson 
lakosainak a jövőben, elősegítve a település fejlődését. 

Mindennek megvalósulásához az szükséges, hogy a valódi potenciállal rendelkező turisztikai 
adottságok ténylegesen vonzerővé váljanak, azaz legyenek alkalmasak arra, hogy a potenciális 
turistákat egyrészt a településre csábítsák, másrészt hosszabb tartózkodásra ösztönözzék. A 
tényleges vonzerők létrehozását segítik a fentebb bemutatott, közösségi támogatásból 
megvalósuló attrakciófejlesztésekhez hasonló fejlesztési projektek, amelyeket a jövőben a 
szálláshelyi és egyéb szolgáltatásokat nyújtó gazdasági szereplők fejlesztési tevékenységének 
is ki kell egészítenie. Az így megvalósuló települési turizmusfejlesztés révén az érkező 
látogatók már komplex rekreációs és kulturális élményekkel gazdagodhatnak, ami segíti a 
hosszabb helyben tartózkodást, vagy akár a későbbi visszatérést is. A településen hosszabban 
időző, ott mind többet költő, visszatérni is hajlandó turisták által a településre hozott 
jövedelmek pedig a helyi gazdaság szerves részévé válva jelentősen képesek javítani a 
lakosság általános közérzetét és életminőségét.  

A fentiek alapján tehát körvonalazhatók azok a teendők, amelyek Nagycenk komplex 
turisztikai kínálatának kialakításához szükségesek, s amelyek részben konkrét 
termékfejlesztéshez, részben szervezet- és kapcsolatépítéshez, részben pedig 
településfejlesztéshez kapcsolhatók. E teendők legfontosabb elemeit a következő fejezetben 
megfogalmazott célkitűzések veszik számba.  
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4 Célkitűzések 

 

A település életképes mezőgazdasági, ökológiai, gazdasági és turisztikai, pihenő- vagy 
lakófunkciókkal rendelkezik, amelyek kialakításában a helyi kezdeményezések is jelentős 
szerepet játszanak. A saját települési arculat, egyediség kialakítása térségi és országos 
ismertséget biztosít és egyben szintén jelentős szempont a fejlődés megvalósításában. 
Erősíteni kell a környező településekkel, köztük Sopronnal és a határ menti településekkel 
való együttműködéseket, az azokban rejlő lehetőségek kihasználását, hozzá kell járulni a 
település gazdasági életének fejlődését szolgáló folyamatokhoz, tevékenységekhez. A 
településfejlesztés hosszú távú célokat követő megvalósítása a kitűzött misszió, amely az 
ahhoz kapcsolódó célkitűzések érvényesülését eredményezi. 

 

A hosszú távú célkitűzések megvalósítása érdekében szükségesek meghatározni Nagycenk 
turizmusban való szerepvállalását, a konkretizált fejlesztési irányok kijelölésével. A település 
turizmusfejlesztésének átfogó célja a vonzó településképen, a sajátos kulturális örökségen 
és erre felépített turisztikai arculaton alapuló komplex kulturális és rekreációs kínálat 
kialakítása. A település így egyrészt vonzó környezetet nyújthat a helyi lakosság mellett a 
turisztikai céllal érkezők számára is, utóbbi vendégek számának növelése pedig a helyi 
turizmus szektornak a helyi gazdaság fejlesztéséhez történő aktív hozzájárulásában ölthet 
testet. Az átfogó célkitűzés elérését az alábbi specifikus célok szolgálják: 

 

I. Kulturális örökségre és táji értékekre épített, a tágabb térség turisztikai kínálatába 
(Fertő-tó, Sopron, Kőszeg) integrálódó komplex turizmusfejlesztés 

1. Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központ létrehozása Nagycenken 

2. Attrakciók komplex kulturális célú fejlesztése 

3. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése 

4. Lovas turisztikai Központ kialakítása (a Széchenyi Szolgáltató és Kulturális 
Központ keretein belül) 

5. Széchenyi Pihenőkártya nagycenki adaptációja 

 

II. Térség- és turizmusfejlesztési célzatú együttműködések generálása 

A) Turisztikai intézkedéscsoport 

1. Helyi (de több települést összefogó) turisztikai desztináció menedzsment 
szervezet létrehozásában és professzionális működtetésében való aktív 
részvétel 

a) Nagycenk turisztikai megjelenésének kialakítása, szervezése, fejlesztése 

b) Helyi szereplők turisztikai szerepvállalásának koordinálása 
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c) Attrakciókhoz kapcsolódó rendezvényszervezés (hagyományteremtő 

céllal) 

2. Nyilvános, a nagyközönség számára is elérhető, Széchenyi-találkozók 
szervezése  

 

B) Térség- és helyi gazdaságfejlesztési intézkedéscsoport 

1. A településkép-fejlesztés és városmarketing akciók összehangolása a 
Széchenyi-örökség jegyében 

2. Széchenyi Innovációs- és Tudásközpont létrehozása (a Széchenyi Szolgáltató és 
Kulturális Központ keretein belül)  

3. Egyedi, prémium szintű, Széchenyi termékek, ajándéktárgyak készítése 

4. Fenntartható, a tájfenntartó mezőgazdálkodásból származó turizmusban is 
értékesíthető helyi termékek fejlesztése 
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A hosszú távú koncepció célrendszere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagycenk turizmusfejlesztésének átfogó célja: 

a vonzó településképen, a sajátos kulturális örökségen és erre felépített turisztikai arculaton alapuló komplex kulturális 
és rekreációs kínálat kialakítása. 
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tágabb térség turisztikai kínálatába (Fertő-tó, 

Sopron, Kőszeg) integrálódó komplex 
turizmusfejlesztés 

II. 
Térség- és turizmusfejlesztési célzatú együttműködések generálása 
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1. Széchenyi Szolgáltató és Kulturális 

Központ létrehozása Nagycenken 

2. Attrakciók komplex kulturális célú 

fejlesztése  

3. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, 

bővítése  

4. Lovas turisztikai központ kialakítása (a 

Széchenyi Szolgáltató és Kulturális 

Központ keretein belül) 

5. Széchenyi Pihenőkártya nagycenki 

adaptációja 

1. A településkép-fejlesztés és 
városmarketing akciók összehangolása a 
Széchenyi-örökség jegyében 

2. Széchenyi Innovációs- és Tudásközpont 

létrehozása (a Széchenyi Szolgáltató és 

Kulturális Központ keretein belül) 

3. Egyedi, prémium szintű, Széchenyi 

termékek, ajándéktárgyak készítése,  

4. Fenntartható, a tájfenntartó 

mezőgazdálkodásból származó 

turizmusban is értékesíthető helyi 

termékek fejlesztése  

1. Helyi (de több települést összefogó) 

turisztikai desztináció menedzsment 

szervezet létrehozásában és 

professzionális működtetésében való 

aktív részvétel 
a. Nagycenk turisztikai megjelenésének 

kialakítása, szervezése, fejlesztése 

b. Helyi szereplők turisztikai 

szerepvállalásának koordinálása 

c. Attrakciókhoz kapcsolódó 

rendezvényszervezés (hagyományteremtő 

céllal) 

2. Nyilvános, a nagyközönség számára is 

elérhető Széchenyi-találkozók 

szervezése  
 

A) Turisztikai intézkedéscsoport B) Térség- és helyi gazdaságfejlesztési 
intézkedéscsoport 
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A célkitűzések részletes ismertetése 

 

A vízióból levezetve két hosszú távú célt határoztunk meg a település turizmusának 
fejlesztésével kapcsolatban. Ezek közül az első a „Kulturális örökségre épített komplex 
turizmusfejlesztés”, a második pedig a „Térségi, turisztikai célzatú együttműködések 
generálása”. A „Kulturális örökségre épített komplex turizmusfejlesztés” témakörében öt 
fontos operatív intézkedést nevesítettünk, a „Térségi, turisztikai célzatú együttműködések 
generálása” hosszú távú cél pedig két főbb operatív 
intézkedés-csoportra bontható: a turisztikai 
intézkedéscsoportban kettő, míg a térségfejlesztési 
intézkedéscsoportban négy operatív intézkedés 
foglal helyet. 

 

Operatív intézkedések 

 

I. Kulturális örökségre és táji értékekre épített, a 
tágabb térség turisztikai kínálatába (Fertő-tó, 
Sopron, Kőszeg) integrálódó komplex 
turizmusfejlesztés 

 

1. Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központ létrehozása Nagycenken 

o A Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központ létrehozása azon célból 
szükséges, hogy összefogásra kerüljön a teljes Széchenyi örökség; Széchenyi 
Istvánnal és a Széchenyi családdal kapcsolatos összes ismeret, látnivaló, 
rendezvény a településen. Maga a Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központ 
tehát egy összefogó ernyőszervezete lehetne a településen jelenleg fellelhető 
és tervezett tevékenységeknek 

o A tervezett Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központ létrehozása során 
figyelembe kell venni a településen jelenleg is zajló fejlesztéseket, ezekhez 
igazodva három különböző formációt különítettünk el: 

1. Már meglévő attrakciók, amelyek további kulturális célú fejlesztése a 
nyertes Európai Uniós pályázatoknak (ÚMFT - NYDOP 2.1.1/D-09: 
Széchenyi faluja – a nagycenki Széchenyi István emlékkiállítás és 
kastélypark turisztikai attrakciófejlesztése és ÚMFT - NYDOP 2.1.1/E-09: 
Széchenyi faluja – Nagycenk kisléptékű turisztikai attrakciófejlesztése) 
köszönhetően éppen folyamatban vannak. Ezek többek között a 
Széchenyi Emlékmúzeumnak nemzeti zarándokhellyé való átalakítása; a 
Múzeumvasút területén tematikus vasúttörténeti park, a felvételi 
épületben pedig vendéglátóhely létrehozása; a Széchenyi Mauzóleum 
és az ahhoz vezető sétány megújítása valamint a Plébániatemplom 
kertjében Széchenyihez kapcsolódó Emlékpark létesítése.  

1. Széchenyi Szolgáltató és Kulturális 

Központ létrehozása Nagycenken 

2. Attrakciók komplex kulturális célú 

fejlesztése 

3. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, 

bővítése  

4. Lovas turisztikai Központ kialakítása 

(a Széchenyi Szolgáltató és Kulturális 

Központ keretein belül) 

5. Széchenyi Pihenőkártya nagycenki 

adaptációja 
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2. Létező, de a jelenlegi nyertes pályázati fejlesztésekből nem részesülő 
turisztikai attrakció: a meglévő Lovas Oktatási Központ bázisán Lovas 
turisztikai Központ kialakítása (lásd később, az I/4. pontban) 

3. Újonnan létrehozandó attrakció, amelyhez hasonló jelenleg nem 
található a településen: Széchenyi Innovációs- és Tudásközpont 
létrehozása (lásd később, a II/B/2. pontban) 

 

 

16. ábra: A Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központ tervezett felépítése. Forrás: NTH 

 

o A Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központ kialakításánál elsődleges feladat, 
hogy a piacszegmentációra alapozva kerüljenek meghatározásra az egyes 
termékcsoportok, szolgáltatás elemek, illetve ezek összekapcsolási lehetőségei 
(pl. nyitás a kisgyermekes családok felé). Mindezek már itt előkészítik az egyes 
termékek, élményelemek hatékony értékesíthetőségét. 

o A Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központba való látogatók számára meg 
kell teremteni azt a lehetőséget, hogy közös belépőjeggyel a központ 
egységeinek szolgáltatásait igénybe tudják venni. 

 

2. Attrakciók komplex kulturális célú fejlesztése 

o A Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központ létrehozásával párhuzamosan a 
meglévő attrakciók kulturális fejlesztése is szükséges, amelyek részben a 
nyertes pályázatoknak köszönhetően (ÚMFT - NYDOP 2.1.1/D-09 és ÚMFT - 
NYDOP 2.1.1/E-09) épp folyamatban vannak. Az előző pontban említett 
célcsoportok igényeinek figyelembe vétele jelen esetben is fontos szerepet tölt 
be.  
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3. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése  

o Megoldásra vár a szálláshely-kapacitás problémája, hiszen a településen csak 
kisebb panziók vannak, miután a Széchenyi Kastélyhotel többszörös 
próbálkozás után 2012. év elején ismét bezárt. Ennélfogva hiányzik a település 
szálláshely-kínálatából egy minőségi szálláshely. Mivel maga a Kastélyhotel is 
csak 55 ágyas volt, így annak a luxus hotel formában történő újranyitása – a 
megfelelő potenciális befektető megtalálását követően – kézenfekvő 
lehetőségként jelentkezik. A Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központ 
létrehozásával várhatóan az ilyen igényű szálláshelyek iránt is megnő a 
kereslet. 

o A középkategóriás illetve turista-szállások fejlesztésére is igény mutatkozhat. 
Előbbi a kisgyerekes családok, míg utóbbi a hátizsákos turisták számára 
szükséges. A kisgyerekes családok főképp a panziók nyújtotta meghitt 
kényelem és praktikusság iránt vonzódnak, így azok kapacitásfejlesztésének 
támogatása elengedhetetlen feladat: ez történhet az Európai Uniós 
támogatások felhasználásával, ill. önkormányzati segítségnyújtással (pl. 
vállalkozói kedvezmények). A hátizsákos turisták szállás-igényeinek kiszolgálása 
érdekében pedig a turistaszállás újbóli megnyitása tűnhet reális ötletnek. 

o A vendéglátó egységek és kiegészítő turisztikai szolgáltatások fejlesztése – 
célcsoport-szegmentációra alapozva – az alapja a településre érkező vendégek 
számára a komplex élmények nyújtásának. Ebben a folyamatban szükséges 
„teret adni” a helyi szereplőknek, akik innovatív, új ötleteikkel számos 
szolgáltatási elemet tudnak megjeleníteni. (Ehhez javasolt helyi 
adókedvezmények nyújtása, és különböző ösztönző elemek beépítése). 

o A turisztikai szolgáltatások fejlesztésének része a kerékpáros turizmusban rejlő 
lehetőségek eredményesebb hasznosítása. A tágabb környék (Fertő-tó és 
vidéke) kerékpáros infrastruktúrája már régebben kiépült, ehhez a rendszerhez 
való kapcsolódás (a Harka–Kópháza–Nagycenk kerékpárúton keresztül) 
növelheti a kerékpárral Nagycenkre érkező vendégek arányát. A kerékpáros 
vendégekre a helyi szolgáltatóknak is fel kell készülniük (kerékpáros szervizek 
létesítése, a szálláshelyeken kerékpárok biztosítása a vendégek számára stb.) 

 

4. Lovas turisztikai Központ kialakítása (a Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központ 
keretein belül) 

o Nagycenken található a Nyugat-Magyarországi Egyetem Lovas Oktatási 
Központja, ahol egész évben zajlanak lovas események (pl. Széchenyi István 
Díjugrató Emlékverseny, Széchenyi lófuttatás). A Központ jelenleg is aktív 
kapcsolatot ápol a nemzeti lovassport-hálózattal. Ezt a meglévő speciális 
adottságát mindenképp ki kell használni a településnek, a turizmus 
szolgálatába állítva. 

o A központ továbbfejlesztése a speciális lovasturizmus igényeinek megfelelően 
történne: a jelenleg létező illetve tervezett események mellett újabb, attraktív, 
a további fejlesztési lehetőségekhez kapcsolódó programokban való részvétel is 
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szükséges (nemzetközi lovastalálkozók szervezése valamint felmerült annak a 
lehetősége is, hogy Sopron mellett a jövő évtől kezdődően Nagycenken is 
legyen Nemzeti Vágta futam) 

o A Lovas turisztikai Központ egyéb speciális szolgáltatásokat is felvállalhat, 
ehhez természetesen szükségesek megfelelően képzett szakemberek is. 
Többek között ilyen lehet a lovas-szakember képzés bevezetése valamint 
lovasterápiához köthető szolgáltatások kialakítása, amelyek a fogyatékkal élő 
gyermekek rehabilitációjának részét képezik. Mindkettőhöz megfelelő szakmai 
segítséget nyújthat a Nyugat-magyarországi Egyetem (NyME), mivel 
rendelkezik mind állattartással (NyME Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi 
Kar, Mosonmagyaróvár), mind pedig gyógypedagógiai háttérrel (NyME Apáczai 
Csere János Kar, Győr) rendelkező egységekkel. 

o További fontos cél – a látogatók szempontjából pedig elsődleges kívánalom –, 
hogy a meglévő (és lehetséges) turisztikai létesítményekbe tervezett közös 
belépőjeggyel a Lovas turisztikai Központ is látogathatóvá váljon. 

 

5. Széchenyi Pihenőkártya nagycenki adaptációja 

o A lassan két éve forgalomban lévő és a fogyasztói köztudatba beépülő 
Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP Kártya) nagycenki adaptációja sikeres lehet a 
különböző promóciós és értékesítés-ösztönzési akciókban is – kapcsolódva a 
Széchenyi örökséghez, a Széchenyi-névhez. Ehhez szorgalmazni szükséges, 
hogy a településen (és a kistérségben) lévő turisztikai szolgáltatók mindannyian 
elfogadóhelyként kapcsolódjanak be a már meglévő és remélhetőleg 
folyamatosan megújuló, korszerűsödő rendszerbe.  
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II. Térség- és turizmusfejlesztési célzatú együttműködések generálása 

Turisztikai intézkedéscsoport 

 

 

 

 

 

 

1. Helyi (de több települést összefogó) turisztikai desztináció menedzsment szervezet 
létrehozásában és professzionális működtetésében való aktív részvétel 

o Egyik legsürgetőbb tennivaló a helyi (de több települést összefogó) TDM 
szervezet megalakítása, vagy egy már létező szervezethez való kapcsolódás. A 
helyi turisztikai szereplők integrálásával elérhető cél a közös jövőkép 
megfogalmazása, és ennek következetes megvalósítása minden tag részéről. 
Ezzel biztosítható a turizmus, mint jelentős gazdasági tevékenység 
meggyökereztetése a településen és a kistérségben, amely megélhetést és 
munkalehetőséget ad a helyi lakosságnak, és élményt az ideérkező turistáknak, 
egynapos látogatóknak. Ebben a TDM Szervezetben aktív résztvevőként kell a 
helyi önkormányzatnak is szerepet vállalnia, és különböző eszközökkel 
támogatni a TDM munkaszervezetének a hatékony működését.  

o A helyi TDM Szervezet hatékonyan tudja ellátni  

1. Nagycenk turisztikai megjelenésének kialakítását, meglévő turisztikai 
termékeinek promócióját és értékesítését;  

2. a helyi szereplők turisztikai szerepvállalásának koordinálását, valamint  

3. az attrakciókhoz kapcsolódó rendezvényszervezéseket (többet ezek 
közül hagyományteremtő céllal). 

o A térségi kapcsolatok fejlesztése a TDM Szervezet keretein túl is szükséges, 
főleg a hasonló adottságú településekkel, mint pl. Fertőd, amely a kastély-
turizmus adta lehetőségeket és előnyöket igen jól ki tudja használni. Emellett 
további térségi kapcsolatok fejlesztésére is nyitottnak kell lenni, többek között 
Hegykő felé (termálturizmus) ill. a Soproni borvidék irányába.  

 

2. Nyilvános, a nagyközönség számára is elérhető, Széchenyi-találkozók szervezése  

o A Széchenyi „imázs” autentikusabbá tételéhez szükséges a Széchenyi család 
feltérképezése, kapcsolatok kiépítése, rendszeres fenntartása, a még élő 
Széchenyi családtagok számára olyan nyitott találkozók szervezése, ahol nem 
csak a családtagok, hanem az érdeklődök is részt vehetnek. Erre a nyitott 
alkalomra olyan turisztikai rendezvény ráépítése szükséges, amelyen Széchenyi 

1. Helyi (de több települést összefogó) turisztikai desztináció menedzsment 

szervezet létrehozásában és professzionális működtetésében való aktív részvétel 

a. Nagycenk turisztikai megjelenésének kialakítása, szervezése, fejlesztése 

b. Helyi szereplők turisztikai szerepvállalásának koordinálása 

c. Attrakciókhoz kapcsolódó rendezvényszervezés (hagyományteremtő céllal) 

2. Nyilvános, a nagyközönség számára is elérhető, Széchenyi-találkozók szervezése  

 



 

 

KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 
                                                                                     FŐOSZTÁLYÁN KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 
KIEMELT, HÁLÓZATI ÉS HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 
FŐOSZTÁLYÁN 

 

A Széchenyiek nyomdokában a XXI. században – Javaslat Nagycenk turizmusfejlesztési irányaihoz 

 

34 

életművét elismerő és magukénak valló kutatók, közéleti személyiségek 
vennének részt.  

 

Térség- és helyi gazdaságfejlesztési intézkedéscsoport  

 

1. A településkép-fejlesztés és városmarketing akciók összehangolása a Széchenyi-
örökség jegyében 

o Nagycenk településkép-fejlesztési tevékenységének egy része egy korábbi 
fejlesztés eredményeképp megújult (ÚMVP – Falumegújítás és fejlesztés – 
Széchenyi tér közösségerősítő rekonstrukciója) a többi pedig a jelenlegi 
pályázatok során fog részben megtörténni. Ennek eredményeképp egy 
egységes arculatot fog kapni a település.  

o A városmarketing akciók a már felújított és rendezett Nagycenkhez és a 
létrehozandó Széchenyi Szolgáltató és Kulturális Központhoz kapcsolódnak: a 
nyomtatott és az online sajtó-felületek segítéségével a létrejött fejlesztések 
folyamatos promotálása szükséges. 

 

2. Széchenyi Innovációs- és Tudásközpont létrehozása (a Széchenyi Szolgáltató és 
Kulturális Központ keretein belül) 

o A Széchenyi örökség jegyében, annak ismeretterjesztő és tudásközvetítő 
vonalát kihangsúlyozva érdemes létrehozni egy ún. Széchenyi Innovációs- és 
Tudásközpontot. Ebben a központban egyrészt bemutatásra kerülne Széchenyi 
politikus-polihisztor személyisége (pl. mint innovátor bemutatása, aki 
elősegítette Magyarország tudományos életének a fejlődését stb.) valamint 
helyt adna egy olyan innovációs tudásbázisnak, amely a jelenlegi viszonyokhoz 
adaptálja Széchenyi ránk hagyományozott szellemi örökségét. Az Innovációs- 
és Tudásközpontban ezen felül kifejezetten interaktív kiállítások és 
rendezvények is lennének (pl. alkalmanként Széchenyi-díjas professzorok 
meghívása meghatározott témákban.) 

o A Széchenyi Innovációs- és Tudásközpont létrehozásába érdemes bevonni 
szakmai partnerként a Nyugat-magyarországi Egyetemet, mivel az a 
legközelebbi fontos felsőoktatási intézmény, s rendelkezik olyan szakmai 
bázissal, amely ennek a központnak a tudományos működéséhez szükséges. 

1. Településkép-fejlesztés és városmarketing akciók összehangolása a Széchenyi-örökség 
jegyében 

2. Széchenyi Innovációs- és Tudásközpont létrehozása (a Széchenyi Szolgáltató és Kulturális 

Központ keretein belül) 

3. Egyedi, prémium szintű, Széchenyi termékek, ajándéktárgyak készítése, márkázása 

4. Fenntartható, a tájfenntartó mezőgazdálkodásból származó turizmusban is értékesíthető 

helyi termékek fejlesztése 
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o További fontos cél – a látogatók szempontjából pedig elsődleges kívánalom –, 
hogy a meglévő (és lehetséges) turisztikai létesítményekbe tervezett közös 
belépőjeggyel a Széchenyi Innovációs- és Tudásközpont is látogathatóvá váljon. 

 

3. Egyedi, prémium szintű, Széchenyi termékek, ajándéktárgyak készítése 

o A Széchenyi Innovációs- és Tudásközpontban ún. egyedi prémium szintű, 
Széchenyi termékek és ajándéktárgyak készítése és értékesítése is 
megvalósulna, aminek eredményeként Nagycenk a sajátos, településhez kötött 
ajándéktárgyak piacán is megjelenne. Erre azért is van szükség, hogy a 
település minél ismertebbé váljon nemcsak az épített és kulturális örökség, 
hanem a minőségi ajándéktárgyak piacán is, belföldön és külföldön egyaránt. 

 

4. Fenntartható, a tájfenntartó mezőgazdálkodásból származó turizmusban is 
értékesíthető helyi termékek fejlesztése 

o A helyi gazdaság erősítése érdekében a mezőgazdaságban, a helyi kisipari 
termékek előállításában szerepet vállalók termékeit a településre érkező 
turisták felé szükséges értékesíthetővé tenni. Egyrészt a helyi vendéglátásban 
való felhasználásuk, másrészt az ajándéktárgyak formájában való értékesítésük 
lehet meghatározó. 


