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FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

FELELŐS

HATÁRIDŐ

I. SZERVEZETI HÁTTÉR
TDM csatlakozása a TOURINFORM hálózathoz, a
látogatóközpont működtetésének tapasztalatai és a
TOURINFORM hálózaton belüli működésének
lehetőségei
TDM regisztrációra való felkészülés – a regisztráció
feltételeinek figyelemmel követése
TDM szervezet erősítése a térségben, kapcsolat
kiépítése más régiókkal, a jó minták tanulmányozása
és átvétele
munkacsoport működtetése a rendezvényszervezés- és
turisztikai feladatok összehangolására

TDM

2015.
márciusi
testületi
ülésre
előterjesztés

TDM

folyamatos

TDM

folyamatos

koordinál:
beszámolás:
ÖNK, PKKE, folyamatos
TDM
,
GotthárdTherm Kft.

II. INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK
a város vonzóbbá tétele (intézmény-épület felújítások,
a közterek- és parkok rendben tartása, virágosítás, a
közbiztonság fokozása), a városközpont képének
fejlesztése főtér: nyáron promenád jelleg, hangulatos,
igényes
teraszok
kialakításának
ösztönzése,
vállalkozók bevonása, egységes arculat kialakítása,
stb.
Alpokalja turisztikai- és szabadidőcentrum projekt
megvalósítása – ennek keretében lakókocsik
befogadására és kiszolgálására is alkalmas kemping
fejlesztése.

ÖNK.,
KFT

Várkert rendbetétele, turisztikai látványossággá tétele:
- barokk kert fejlesztése
- szabadtéri színpad fedése, kisház felújítása
(öltözőnek), nézőtér fejlesztése, körbe fák
ültetése (hangszigetelés)
- a várkert megnyitása a Kossuth u. felől
- a régi strand terület hasznosítása (..)
a látnivalókhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást
kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések:
- utak fejlesztése,
- kerékpártúraútvonalak
kitáblázása,
rendbetétele, pihenőhelyek kialakítása

ÖNK,
KFT.

SZET folyamatos

SZET KFT.,
projekt
terv
ÖNK.,
elkészítésére:
2015.
TDM
– júniusi testületi ülés /
igények
pályázatbefektető
felmérése
keresés: folyamatos
SZET folyamatos, szabadtéri
színpad környékének
fejlesztésére:
2015.
május 31.

ÖNK.,

folyamatos

TDM
(koordináció),
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-

pályázatfigyelés

A gát csónakcsúszda-ajtaja nyitva tartásának
biztosítása szezon idején, valamint a megállók
folyamatos rendben tartása.
Turisztikai
információs
tábla
kihelyezése
(nevezetességek, kirándulási tippek) a Fürdőhöz, hogy
a fürdőző vendégeket becsalogassuk a belvárosba –
finanszírozásáról egyeztetni
szálláshelyek létesítésének és turisztikai befektetések
ösztönzése

SZET KFT,
civil
szervezetek
bevonása

Önk.,
TDM

2015. április 30.

Önk., TDM,
helyi
vállalkozók.

folyamatos

III. SZOLGÁLTATÁS- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS
szakképzett idegenvezetés biztosítása  idegenvezetői
bázis kialakítása idegen nyelveken beszélő és
elkötelezett emberekkel + a barokk templom
látogathatóvá tétele  egyeztetve az egyház
képviselőjével
Wellness turizmus:
- St. Gotthard Spa & Wellness fejlesztési
lehetőségeinek felmérése és megvalósíthatóság
elemzése
- kihasználatlan lehetőségek felkutatása: (életmód
táborok?, Kneipp túrák)
- sportesemények, vizes táborok szervezése
- lásd: sportturisztikai cselekvési terv
az „ökoturizmus” továbbfejlesztése
- az előállító vállalkozások bevonása, a
jellegzetes
tájtermékeinkre
védjegy
létrehozása,
ezekre
kulturálisés/vagy
gasztronómiai programok építése
- Zöld Szentgotthárd programsorozat tovább
szélesítése az idegenforgalom tekintetében
Programcsomagok kialakítása - földrajzi egység,
kereslet vagy turisztikai ágazat alapján, lásd:
- földrajzi egység: pl. Szentgotthárd - Körséta a
városban, fürdőzéssel, gasztronómiai kínálattal
kiegészítve (vállalkozók bevonása)
- kereslet szerint: pl. osztálykirándulás csomag
összeállítása és kiajánlása (szállás, étkezés, buszos
kirándulási program - Szentgotthárd térsége –
Őrség- Güssing, gyárlátogatások, Kaland&Játék.),
mozi- múzeum- és fürdő belépők kölcsönös
kedvezménye egy csomagban + szombathelyi és a

TDM, PKKE

beszámolás:
május 31.

2015.

Gotthárdbeszámolás:
Therm Kft.,
folyamatos
sport- és ifj.
ref.

TDM, PKKE

beszámolás:
folyamatos

TDM,
GotthárdTherm Kft.

beszámolás:
folyamatos
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zalaegerszegi színházzal közös kedvezmények és
marketing csomag vizsgálata, stb.
- turisztikai ágazat szerint: lásd: lentebb - pl. 3 napos
Rábai vízitúra
III./1. AKTÍV TURIZMUS

Vízi turizmus:
- központja az Alpokalja Szabadidőközpont lehet –
projekt kidolgozása
- rábai kikötőhelyek, szálláshelyek, szolgáltatások
felfűzése, csomagajánlat összeállítása (vállalkozók
bevonása)
- együttműködés:
önkormányzatok,
vízitúra
egyesületek, vállalkozások, ARABO Egyesület
- közös kiadvány: általános ismertető, Rába útvonal,
kikötőhelyek stb.
- Hársas tó – sportesemények szervezése
- lásd: sportturisztikai cselekvési terv
Kerékpárturizmus:
- Jelzett kerékpárutak feltérképezése, kiajánlása:
Őrség, Szlovénia és Ausztria határvidékén is,
túraútvonalak kijelölése
- Alpokalja SZASZ, mint központ: kerékpár
kölcsönzési, tárolási, szerviz (GYESEV-vel
egyeztetni) lehetőség kialakítása
- térségi kerékpáros útvonal térkép készítése
- Információs táblák kihelyezése, hogy segítsék a
kerékpárosok tájékozódását
- Együttműködés az Őrségi Nemzeti Parkkal
- Kerékpárbarát vendéglátóhelyek és szállások
kialakításának ösztönzése
- lásd: sportturisztikai cselekvési terv
Lovas turizmus:
- lovas
oktatás
kezdőknek,
haladóknak,
tereplovaglási napos és csillagtúrák és szekerezési
lehetőségek összegyűjtése, kiajánlása, szerződéses
jogviszony létesítése.
- régi határsáv területén lovaglási lehetőségek
feltérképezése, kiajánlása.
- lásd: sportturisztikai cselekvési terv
Bakancsos turizmus:
- háttér-infrastruktúra fejlesztése: (pihenőhelyek –
lásd: infrastrukturális feltételek)
- számos túraútvonal van a térségben, jól kijelölt,
ezek összegyűjtése, továbbiak kijelölése, kiajánlása,
- Őrségi Nemzeti Park jól működő tevékenysége,
szerződéses viszony kialakítása velük. Közös túrák,
csomagok kialakítása.

SZET KFT

beszámolás:
folyamatos

TDM,

sport- és ifjúsági
referens
beszámolás:
sport
és
ifj. folyamatos
referens + civil
szervezetek
bevonása,
SZET Kft.,
Önk.,
TDM

beszámolás:
folyamatos

TDM,

-

TDM,
Önk
TDM,
sport
és
ifjúsági
referens
+
civil

beszámolás:
folyamatos
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- „Tanösvények földje” – program meghirdetése:
szerv.
ebbe összefogva a már meglévő nem kevés
tanösvényt és kitalálva hozzá újabbakat is – ez
egyúttal saját szentgotthárdi turistaútvonalak
kijelölését is jelenti (pl. Brenner János utolsó
útjának kijelölése esetleg információs táblákkal
való ellátása);
- ciszter túrák szervezése: „Egynapi járóföld”.
- térségi túraútvonal térkép készítése
- lásd: sportturisztikai cselekvési terv
Vadász turizmus:
TDM,
- belföldi és külföldi vadászok szervezése - vadásztársaságok
ellátásukra és itt tartózkodásukhoz csomag
összeállítása.
- lásd: sportturisztikai cselekvési terv
SPORTTURIZMUS -> lásd: sportturisztikai
intézkedési terv (1. sz. melléklet)

beszámolás:
folyamatos

III./2. KULTURÁLIS- ÉS RENDEZVÉNYTURIZMUS

vallási turizmus erősítése, benne:
- helyi/térségi program utakban (Mária út) való
részvétel továbbfejlesztése
- vendéglátó
helyekkel
együttműködve
„zarándokmenü” felvétele az étlapra
- zarándokszállás kialakítása
A ciszter kultusz felépítése:
- ciszter rend épített és szellemi öröksége,
mindennapi életük bemutatása – a „Ciszterek
Szentgotthárdon” kiállítás áthozatala a Múzeumból
a kolostorépületbe, bővítése  munkásságuk
bemutatása interaktív módon
- Történelmi Napok keretében bemutatni Gotthárdbarátot, „márkásítani” alakját, a cisztereket.
- ajándéktárgyak, termékek készítése a ciszter
örökségről / Gotthárd barátról (mézsör, almabor,
szappan, stb.)
- a már meglévő programsorozatok bővítése és
továbbfejlesztése  lásd: Tavaszi Fesztivál,
Gotthárd napja, Hopplá Fesztivál, Történelmi
Napok, Zöld Szentgotthárd, Tökparty, Adventi
programok
- új rendezvények megszervezése: „Szerelmesek
Fesztiválja”, Hármashatár-nap” (más néven), stb.
- a kiemelt rendezvények (Szerelmesek F.,
Történelmi Napok) országos és nemzetközi
népszerűsítése, egyedi arculatának megteremtése,
honlapok kialakítása
- az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztések

Önk., TDM, folyamatos
Keresztény
Megmozduláso
kért Egyesület

Önk.,
Honismereti
Klub

beszámolás:
folyamatos

PKKE
Önk.,
TDM

PKKE,

PKKE, Önk.

folyamatos
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megvalósítása (lásd: várkert fejlesztése)
a helytörténeti kutatások folytatása, az eredmények Honismereti
közzététele, bemutatása, a turisztikai kínálatba Klub / Értéktár
emelése, a helyi értékek összegyűjtése
Bizottság,
Önk.
a szentgotthárdi csata, a kaszagyári és a selyemgyári Önk.,
kiállítás összeállítása és a Pável Ágoston Honismereti
Helytörténeti- és Szlovén Nemzetiségi Múzeum Klub,
Móra
emeletén való bemutathatóságának kialakítása
Ferenc VKM
a Szentgotthárdi csata könyv elkészítése
Önk.
a szentgotthárdi csata kapcsán a „Hadisösvény” Önk.
interaktív program kialakítása
A Csákányi László Filmszínház bevonása a kulturális- SZET
Kft.,
turisztikai
programokba,
saját
rendezvények PKKE, Önk.
szervezése a film- és társművészetek vonatkozásában.
„Élő Ipari Múzeum – projekt” a Kaszagyár területén a Önk.
védettség alá helyezett épületekben berendezni és
működés közben bemutatni a Szentgotthárdon volt
ipari tevékenységet: kaszagyártást (és a termékek
értékesítését), selyemgyártást, és továbbiakat – a
megtermelt terméket pedig árusítani. Kiváló célpontja
az iskolai kirándulásoknak de akár átutazó csoportokat
is be lehet vele vonzani.

folyamatos

2015. április 30.

2015. április 30.
2015. április 30.
folyamatos

hosszútávon
folyamatos

IV. MARKETING FELADATOK
Megjelenések, bemutatkozások:
- vásárokon, kiállításokon való megjelenés –
különösen: Utazás Kiállítás
- Study tourok szervezése média, befektetők,
utazási irodák meghívásával
- road show-k szervezése (hasonlóan, mint a
Szentgotthárd film bemutatása Budapesten) Mo-n
és a környező országokban
az egységes megjelenés-arculat követése, a
rendezvények arculatának márkásítása (lásd: Gotthárd
barát), ezek követése és megtámogatása az
ajándéktárgyakban
a város kiemelt rendezvényeire (Szerelmesek
Fesztiválja, Történelmi Napok) promóciós terv
összeállítása
kiadványok (éves programajánló flyer, Kilátó
aktualizálás, egyéb) + előzetesen „arculati” egyeztetés

TDM, Gotthárd folyamatos
Therm Kft.

PKKE,
Önk.

TDM, folyamatos

PKKE,
Önk., 2015. március
Munkacsoport

Önk.,
TDM, éves programajánló
Munkacsoport
flyer
(Önk.)
és
KILÁTÓ az Utazás
Kiállításra,
folyamatos
2015. márciustól új turisztikai hírmondó kiadvány TDM, Gotthárd- folyamatos
indítása, amely a szállásadóknál lesz kihelyezve és a Therm Kft.
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turistákat lesz hivatott tájékoztatni magyar és német
nyelven az aktualitásokról turisztikai/kulturális
témában
városfilm + kisfilm propagálása, DVD kiadvány Önk.
készítése
éves rendezvénynaptár elkészítése és aktualizálása
Önk.
koordinálásával
TDM honlap működtetése és frissítése – minden TDM
aktuális turisztikai információ egy helyen
a visszacsatolás: az itt tartózkodó vendég hatékony PKKE, Gotthárd
marketing csatorna is  Látogatóközpontban és a Therm Kft.
Fürdőben adatok gyűjtése a turistáktól (honnan jöttek,
elégedettség, igények)
helyi lakosság bevonása és aktivizálása:
újság,
TDM,
- a Szentgotthárd újság minden számában legyen PKKE
lehetőség egy rendezvény- turisztikai „melléklet”
megjelentetésére, amiből a lakosság tájékozódhat
az aktuális eseményekről, rendezvényekről
- a nyári szezonra ki kell helyezni egy információs
pontot a főtérre – cél: a turisták mellett a helyiek
megszólítása is (akik nem mennek be a
Látogatóközpontba)
- helyiek, elsősorban a helyi fiatalok és civil
szervezetek turisztikai „aktiválása” (helytörténeti
vetélkedőkön
túl
élményszerű,
turisztikai
szemléletű, helyi értékek megismertetése +
rendezvényeken, információs pontokon való
közreműködés)
egyéb csatornák használata (web, facebook, stb.)
Önk.,
PKKE,
TDM, GotthárdTherm
Kft,
SZET Kft.

folyamatos, DVD:
2015. április 30.
folyamatos
folyamatos
folyamatos

folyamatos

folyamatos
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS
SPORTTURISZTIKAI CSELEKVÉSI TERVE
2015-2017.
Bevezetés
A város fontos céljának tekinti, hogy az ipara mellett a turizmus terén is meghatározó
szerepet töltsön be a térségben, ezáltal az idegenforgalom is segíti a város bevételeinek
növekedéséhez. A település idegenforgalmi adottságai nagyon sokrétűek, természeti-,
történelmi- és földrajzi adottságai ideálisak a turizmus szempontjából. A megfelelő
fejlesztések ennek érdekében megkezdődtek, de ezek a folyamatok még mindig nem
fejeződtek be, vannak még olyan területek, amik még javításra szorulnak.
A sportturizmus is fontos ágazatot képezhet a város idegenforgalmi kínálatában, és
megfelelő, átgondolt stratégiával sokrétű célállomássá válhat a település és térsége mind az
aktív- mind pedig a passzív sportturisták számára.
Fontos megemlíteni azt is, hogy ha Szentgotthárd sportturisztikai lehetőségeiről
beszélünk, akkor nem csak a várost, de az egész kistréséget is számításba kell venni, mivel
így egy sokrétű, széles igényt kielégítő kínálatot kapunk.
Ezt a lehetőséget azonban csak akkor tudja kihasználni a város, ha megteszi a
megfelelő fejlesztések annak érdekébe, hogy a kínálatot tekintve megfelelő legyen az ide
látogató vendégeknek. Valamint a másik fontos feladat, hogy még ismertebbé és keresettebbé
kell tenni a várost és sportturisztikai lehetőségeit.

Célok és feladatok a sportturizmusban
Városi sporttelep
Labdarúgópályák – műfüves labdarúgó pálya
A városi sporttelep két füves pályával rendezik. A centerpálya megfelelő lehetőséget
nyújthat a városba érkező edzőtáborozó csapatok számára. A minősége szempontjából edzés
szempontjából kis ráfordítással akár a sztárcsapatoknak is megfelelhető lesz majd. Ezek a
csapatot nem sajnálnak hatalmas összegeket áldozni egy sikeres edzőtábor érdekében, igaz,
hogy az igényeik is miden, területen ehhez mértek. A nemrégiben elkészült öntözőrendszer is,
ami a szintén a centerpálya minőségének javítását szolgálja- valamint a helyi labdarúgók is
jobb körülmények között végezhetik sporttevékenységüket.
A remélhetőleg a következő évben megépülő műfüves pályával még vonzóbb lehet a
felkészülni vágyó labdarúgó egyesületek számára. Főleg a téli időszakban a környéken is
keresett „termék” a műfüves pálya a környékbeli csapatok számára (a határon túlról is) mivel
az időjárási viszonyok miatt a normál füves pályákon a felkészülés nehézkes a pályák
alkalmatlansága miatt. Ha a közelben lévő szombathelyi és büki pályát vesszük alapul, akkor
ebben az időszakban a kihasználtságuk szinte 100 %.
Feladatok:
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1. Szükséges öltöző-vizesblokk kialakítása (megfelelő méretű és kialakítású)
 Tervezés már folyamatban van, a tekésekkel közösen a tekéző tetőterének
beépítésével
 Terveket készíti: Kiss Norbert
 Kivitelezés felelőse: Szentgotthárd Város Önkormányzata
2. Nincs megfelelő számú és minőségű szállás az ideérkező csapatok számára
 A kelet és nyugat európai tehetős csapatok igénye minimum 4*-os szállás
 A város szállodai kínálata jelenleg nem alkalmas arra, hogy ezen igényeket
kielégítse
 Ezt a problémát orvosolná, ha újra megnyitna a Gotth'Art Wellness &
Conference Hotel**** superior, más szálláshely létesítés ösztönzése
 mindent meg kell tenni a szállodai kínálat javítása érdekében új
szállodaberuházások idevonzásával, meglévő szállodai kapacitás mielőbbi
megnyitásával
3. Több anyagi lehetőség a pályák karbantartására
 A jobb minőségű pályák vonzóbbak és keresettebbek
 Karbantartási feladatok: megfelelő mennyiségű öntözés, hengerezés, fűnyírás
és gyepszellőztetés
 Erre a forrásokat továbbra is az Önkormányzatnak kell biztosítania
 A feladatokat pedig a SZET Szentgotthárdi KFT-nek / pályagondnoknak kell
végrehajtani.
4. Ha ezek a feltételek adottak, akkor komplex csomagajánlatokkal kell keresni a
különféle csapatokat
 Megkeresni és ajánlatot küldeni a különböző magyar illetve külföldi labdarúgó
csapatok számára
 A csomag tartalma: szállás, étkezés, edzéslehetőségek, edzőpartnerek
biztosítása, kísérő programok (wellness, városnézés, csapatépítő programok)
 Felelős: Sport és ifjúsági referens, Szentgotthárdi VSE
5. Műfüves pálya bérbeadása
 Kb. egy mérkőzésre 30-50 ezer forintért (ÁFA) adják bérbe a hasonló pályákat
 Órabér kb. 20-30 ezer forint/óra + ÁFA
 Célcsoport: környékbeli csapatok (külföldiek is), vállalati sportnapok,
diákolimpiák
 A helyiekről sem szabad megfeledkezni, az ő számukra is meg kell adni a
lehetőséget, hogy használhassák a pályát, akár kedvezményt is lehetne
biztosítani a számukra
 Felelős: Sport és ifjúsági referens, Szentgotthárdi VSE
6. A füves pálya bérbeadás
 Órabér kb. 8000-10000/óra + ÁFA
 Célcsoport: környékbeli csapatok (külföldiek is), vállalati sportnapok,
diákolimpiák
 Az edzőpálya rendelkezik villanyvilágítással is, edzésidőpontokon kívül
ilyenkor is bérbe lehetne adni a pályát pl. baráti társaságoknak viszonylag
jutányos áron akik rendszeresen járnának kb. 5000-8000 Ft/Óra + ÁFA
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 Felelős: Sport és ifjúsági referens, Szentgotthárdi VSE
7. Ha több pálya együttes használata szükséges, bizonyos esetekben a városrészeken
található labdarúgópályák is használhatóak (pl. Rábatótfalu, Máriaújfalu, Zsida)
8. Diákolimpiák, országos céges tornák, vállalati sportnapok szervezése a sporttelepen
(ezek jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerjék a várost és környékét, majd egy
későbbi utazás során ismét vonzó lehet a térség)
 Felelős: Sport és ifjúsági referens, Szentgotthárdi VSE
9. A műfüves pálya köré rekortánnal borított atlétika pálya kialakítása
 Ez még komplexebb és szélesebb körű lehetőséget biztosítana az ideérkezők
számára, valamint a helyi emberek sportolási lehetőségét is javítaná
 A rekortán pálya várható költsége több tízmillió forint
 a megvalósításhoz pályázati vagy egyéb támogatás szükséges, az
Önkormányzat addig a kialakításhoz szükséges feltételeket tudja megteremteni
a művűves pálya körül.
Ha minden feltétel adott egy hatékony marketing stratégiával a felkészülési
időszakokban vonzó célponttá válhat a város.

Tekepálya
Az utóbbi évek sport szempontjából legörömtelibb fejlesztése az a tekepálya felújítása
és korszerűsítése volt. Az újonnan kialakított 4 sávos minden igényt kielégítő tekepálya
minőségi szempontból a világ elitbe sorolható. Ezt a véleményt az idelátogató NB/I-es
csapatok is megerősítik. A pálya a város tulajdonát képzi, de az üzemeltetését jelenleg egy
helyi vállalkozó végzi, ő felel a bérbeadásért és szintén az ő szervezésében zajlik a városi
tekebajnokság is, ami a város egyik legnépszerűbb sportrendezvénye.
Feladatok:
1. Világszínvonalú pálya, de az öltözési lehetőség nem osztálynak megfelelő, illetve
mellékhelységek sincsenek kialakítva, így a sportturizmusban szerepet nem tud
betölteni
 Szükséges a tekézők számára is két saját, nemzetközi előírásoknak megfelelő
öltöző kialakítása
 Ezen helységek kialakítása egy projekt keretében valósulhatna meg a
focistákéval, ez egyszerűbb megoldásnak tűnik és költséghatékonyabb is
 Tervezés már folyamatban van (lásd: fentebb).
2. Ahogy a labdarúgó pályáknál itt is vonzó célpont lehet a különböző nemzetközi és
magyar válogatott felkészülése céljából
 Itt is komplex kínálatot kell kínálni az ideérkező csapatok számára (szállás,
étkezés, edzéslehetőségek, edzőpartnerek biztosítása, kísérő programok)
 Megpróbálni intenzívebben kihasználni a határ közelségét, a környélről még
több csapatot idevonzani és nekik bérbe adni a pályát
 Felelős: Sport és ifjúsági referens, Szentgotthárdi VSE
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3. Pálya bérbeadása
 Bérbeadás: a vállalkozó intézi, a pálya használati díja jelenleg: 2000 Ft/óra/sáv,
amelyből 500 Ft/óra/sáv kerül az önkormányzathoz.
 A népszerűsítésben lehet segíteni, hogy még hatékonyabban használják ki a
pályákat
 Ha rendeződnek az öltöző és egyéb helységek kialakításának problémái , akkor
bármilyen hazai vagy nemzetközi verseny megrendezésére alkalmas lesz a
tekepálya
 Felelős: (bérbeadás): üzemeltető, Szentgotthárdi VSE
4. Diákolimpiák, országos céges tornák, vállalati sportnapok szervezése a sporttelepen
(ezek jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerjék a várost és környékét, majd egy
későbbi utazás során ismét vonzó lehet a térség)
 Felelős: Sport és ifjúsági referens, Szentgotthárdi VSE

Új multifunkciós sportcsarnok:
A város újabb sportturizmust segítő létesítménye lehet a remélhetőnek mihamarabb
elkészülő új városi multifunkciós sportlétesítmény.
Ha ez megvalósul, akkor szintén kiváló lehetőséget nyújt a sportolni vágyók számára,
de emellett itt egyéb rendezvényt is le lehet bonyolítani. Jelen állás szerint a létesítmény a
szentgotthárdi Kézilabda Klub tulajdona lesz, az ő feladatuk lesz az üzemeltetés is. Szükség
esetén a város másik régebbi nagyméretű tornacsarnokával (SZOI Széchenyi István Általános
Iskola tornaterme) akár több színhelyet igénylő események megrendezése is lehetségessé
válhat, de bizonyos esetekben még a gimnázium terme is megfelelő lehet.
Feladatok:
1. A legfontosabb feladat a befejezés
 Felelős: Szentgotthárdi KK (…)
2. Megtölteni minél több sport és egyéb rendezvénnyel
 Egy ilyen létesítmény fenntartása hatalmas összegeket emészt fel, jelenleg
Magyarországon csupán a veszprémi MKB Aréna képes fenntartani magát
úgy, hogy még hasznot is hoz
 De a helyi sportolni vágyóknak remek lehetőséget nyújthat a csarnok
(labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz)
 Illetve új a városban ismeretlen sportágak versenyeinek is jó helyszínül
szolgálhat, felmérni annak a lehetőségét, hogy milyen olyan rendezvények,
sportesemények vannak amiket ide lehetne hozni
 Diákolimpiák, országos céges tornák, vállalati sportnapok szervezése a
sporttelepen (ezek jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerjék a várost és
környékét, majd egy későbbi utazás során ismét vonzó lehet a térség)
 Bérleti díj: közel 10.000,- Ft/óra + ÁFA kell legyen
 Felelős: Szentotthárdi KK vagy az üzemeltető, sport és ifjúsági referens

St. Gotthard Spa & Welness
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A fürdőkomplexum szintén sok lehetőséget rejt a sportturizmus számára - bármely
sportturisztikai termékről beszélünk, a Fürdőt hozzá lehet kapcsolni kísérő program gyanánt.
Feladatok:
1. Fürdő – sportágak - szálláshelyek
 Természetesen itt is érezhető a szálláshely, a 4*-os szálloda hiánya, ez a
probléma az egyéb szállásadókkal orvosolható - összehangolt együttműködés a
továbbiakban is, csomagajánlatok kialakítása és kiajánlása a szállásadókkal
közösen
 kihasználatlan lehetőségek felkutatása: (életmód táborok, Kneipp túrák)
 a sportfejlesztésekkel összefüggő lehetőségekbe való bevonása a Fürdőnek
 Felelős: Gotthárd-Therm Kft, Önk.,
2. Különböző vizes sportesemények, edzőtáborok
 Egy tavalyi, a városi sportreferens által szervezett rendezvényen kívül nem volt
még semmilyen vízsporttal kapcsolatos verseny a létesítményben, pedig ez
megfelelő számú versenyző mellett rendkívül jó reklámértéket is hozhatna a
fürdőnek és a városnak - ilyen verseny lehetne pl.: úszóverseny, vizes
edzőtáborok (úszás, vízilabda, , triatlonosok, öttusázók illetve olyan sportágak
ahol kiegészítésnek szükséges az úszás)
 Felelős: Gotthárd-Therm Kft, sport és ifjúsági referens

Természetes környezet sportturisztikai lehetőségei
Rába folyó, vízi turizmus:
A térség nagy folyója a Rába, ami közkedvelt célpont a vízitúrázók számára. A Rábára
kizárólag a hivatalos vízre szállási helyeken rakhatunk vízi járműveket, erre a városban az
Alpokalja Motelnél van lehetőség. A kistérséget tekintve erre még: Alsószölnökön,
Magyarlakon, Csörötneken, Rönökön, Rátóton, Rábagyarmaton és Gasztonyban kerülhet sor.
Feladatok:
1. Alpokalja Motel korszerűsítése, felújítása, bővítése, új sport, ifjúsági szórakoztató és
szórakozó, valamint kulturális és turisztikai létesítmény kialakítása -> Alpokalja
Turisztikai- és Szabadidőközpont kialakítása:
 Ha ez megvalósulna, ismét egy szélesebb réteget vonzhatna a városba, a
vízitúrázok mellett, diákcsoportok, öko- és természetjáró turisták, valamint
azokat a vendégeket, akik az olcsóbb ám de minőségibb szálláshelyet keresik > lásd: 2014. májusi előterjesztéseknél a projekt részletesebben.
 A projekt megvalósítására a SZET KFT. készítsen megvalósíthatósági tervet.
2. Hatékonyabb együttműködés az ARABO egyesülettel
 A SZET KFT területén található csónakház tulajdonosa az ARABO Egyesület
és a legtöbb túrát ők is szervezik
 a vízitúrákhoz szükséges eszközöket (csónakok, evezők, mentőmellények,
egyéb eszközök) is szintén tőlük lehet bérelni
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itt mindenképp hatékonyabb szervező-marketing tevékenység szükséges,
amivel szélesebb körben ismerhetik meg azt, hogy a városban milyen kiváló
lehetőségek vannak az evezős sportok számára
Felelős: SZET Kft. , Sport- és ifjúsági referens

3. Vízitúrák szervezése csoportoknak
 A célcsoportot tekintve: az iskolásoktól, a céges csapatépítő tréningeken át
meg lehetne keresni ilyen ajánlatokkal
 Itt szintén egy komplex szolgáltatáscsomagot kell nyújtani számokra
 Egy egynapos vízitúránál részvételi díj: kb. 3.000-8000 Ft/fő + ÁFA, mely
összeg tartalmazza: a visszautazás díját , hajók bérleti díját, hajók szállítási
költségét, vízitúra vezetők és oktatók tiszteletdíját
 Felelős: SZET KFT, Sport- és ifjúsági referens, TDM
4. Új kikötőhelyek kialakítása

Hársas tó
A Hársas tó és környéke a város egyik legszebb természeti értéke. Az utóbbi években
a folyamatos fejlesztések eredménye elindított egy szélesebb körű kihasználtságot. Megtörtént
a vezetékes víz kiépítése, pályázati pénzből megépült egy játszótér.
A tó és környezetét a helyi Horgászegyesület tartja rendben illetve gondoskodnak a
haltelepítésről is. Az tó körüli kavicsos út megfelelő minőségű, így könnyen körbe lehet járni
kerékpárral vagy gyalogosan is, de kiváló lehetőség a futók számára is. A tó egész évben kínál
sportolási lehetőséget, ilyen sportok: úszás, futás, kerékpározás, nordic walking,
természetjárás, horgászat, jégkorcsolyázás.
Feladatok:
1. A tó köré sportesemények szervezése
 Ilyen sportágak: duatlon, triatlon, tájfutás, horgászversenyek
 Felvenni a kapcsolatot a szállásadókkal és velük népszerűsíteni a tó és
környékét
 Felelős: sport és ifjúsági referens, TDM

Lovas turizmus
Világszerte csökken azoknak a területeknek a száma ahol korlátok nélkül, szabadon és
biztonságosan lovagolhat az ember. Szentgotthárd és térségében még találhatóak ilyen
érintetlen területen. A környéken nincsenek nagy hagyományai a lovas turizmusnak, de
vannak olyan vállalkozások, akik foglalkoznak lovas turizmussal. Az idegenforgalom ezen
ágának itt még kevesen hódolnak, leginkább az ideérkező turisták keresik ezt a fajta
szórakozást. A lovagláson kívül lehetőségük van a teljes, nyugodt kikapcsolódásra is, a vidék
háborítatlan, csendes helyein.
A legnagyobb lovarda a kistérségben-Vasszentmihályban található. Ez a St. Michael
Panzió, Étterem és Lovarda. Itt lehetőség van lovas oktatásra is, futószáron lovaglásra, vagy

13

tereplovaglásra. Napos és csillagtúrákat (kiindulópont mindig ugyanaz tehát Vasszentmihály,
a célpont változik) is szerveznek az érdeklődő „ló barátoknak”, megmutatják a környék
páratlan szépségű erdeit és dombjait. A tereplovaglást kizárólag kísérővel lehet megtenni, de a
kísérők beszélnek németül és angolul, így fel vannak készülve a külföldi vendégekre is.
Az ideérkezők, ha több napot szeretnének lovagolni, meg tudnak szállni a panzióban
is. Ezen kívül még a Vendvidéken próbálkozhatunk a lovaglással, illetve lovas kocsival, télen
lovas szánnal barangolhatunk a festői tájon.
Feladatok:





A lovas terápiás módszer meghonosítása - egyre több településen foglalkoznak
ezzel a típusú terápiás módszerrel, fel kell mérni ennek a lehetőségét, megnézni a
keresleti és kínálati viszonyokat
lovas oktatás kezdőknek, haladóknak, tereplovaglási napos és csillagtúrák és
szekerezési lehetőségek összegyűjtése, kiajánlása, szerződéses jogviszony
létesítése.
régi határsáv területén lovaglási lehetőségek feltérképezése, kiajánlása.
Felelős: TDM, sport és ifjúsági referens és civil szervezetek

Kerékpáros turizmus:
A kerékpározásnak nagy hagyománya van a városban, mivel 1896-ban megalakult már
a Szentgotthárdi Kerékpár Egylet. Az egykor oly népszerű egylet, a történelem zivataros
időszakaiban átmenetileg ugyan megszűnt, de 2007-ben pár lelkes szentgotthárdi
újraalapította a régi patinás klubbot, és ebben az évben létrehozták a Szentgotthárdi Kerékpár
Egylet 1896-ot. Az egylet tagjai száma évről évre növekedett. Évente több túrát szerveznek a
környéken, gyakran járnak Ausztriába és Szlovéniába is. Az egyesületnek már közel ötven
tagja van, de akadnak olyanok is, akik egy túra alkalmával csatlakoznak hozzájuk.
A kistérségbe érkező turisták is gyakran kerékpár segítségével derítik fel a környezet
szépségeit. Erre a célra több helyen is van lehetőség kerékpárbérlésre. Az utóbbi időszakban
egyre több kerékpáros útvonalat építettek a kistérségben. Sajnos a kistérség nagy hátránya,
hogy nincs összefüggő kerékpárút. Ausztria kerékpárhálózata sokkal kedvezőbb, ezért sok
magyar is él ezzel a lehetőséggel.
Feladatok:
1. Kerékpárút kiépítése és infrastruktúra fejlesztése
 Jelzett kerékpárutak feltérképezése, kiajánlása: Őrség, Szlovénia és Ausztria
határvidékén is, túraútvonalak kijelölése, Felelős: TDM , kerékpáros egyesület,
sport és ifjúsági referens
 Alpokalja TSZK, mint központ: kerékpár kölcsönzési, tárolási, szerviz
lehetőség kialakítása, Felelős: SZET Szentgotthárdi Kft., TDM
 térségi kerékpáros útvonal térkép készítése, felelős: TDM
 Információs táblák kihelyezése, hogy segítsék a kerékpárosok tájékozódását,
Felelős: TDM - szervezés és koordinálás, Önk
 Együttműködés az Őrségi Nemzeti Parkkal, Felelős: TDM
 Kerékpárbarát vendéglátóhelyek és szállások kialakításának ösztönzése,
Felelős: Önk., TDM szervezés és koordinálás, marketing, vállalkozások
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Bakancsos- és ökoturizmus
Szentgotthárd és kistérségének környezeti adottságaiból meghatározó szerep juthat az
öko- és bakancsos turizmusnak.
A térségben található a Vendvidék és az Őrségi Nemzeti Park, amik Magyarországon
népszerű kirándulóhelynek mondható. Kedvelt kirándulóhely a Vendvidék, a Rába part és
környéke, a szentgotthárdi és kistérség területén lévő erdők, a Hársas- és Fekete-tó és
környékük és a Rába – Őrség – Goricko – Hármashatár Natúrpark. A natúrpark
különlegessége, hogy az idelátogatók három országot érintő természeti környezetet
tekinthetnek meg.
Feladatok:
1. Elsősorban a túraútvonalak kialakítása, túrák szervezése:
 számos túraútvonal van a térségben, jól kijelölt, ezek összegyűjtése, továbbiak
kijelölése, kiajánlása,
 Őrségi Nemzeti Park jól működő tevékenysége, szerződéses viszony
kialakítása velük. Közös túrák, csomagok kialakítása.
 ciszter túrák szervezése: „Egynapi járóföld”.
 térségi túraútvonal térkép készítése
 Szakképzett túravezetés, akik megmutatják a helyi látványosságokat, fontos,
hogy idegen nyelvű csoportvezetés lehetősége is meglegyen – együttműködés
az Őrségi Nemzeti Parkkal
 Felelős: TDM, sport- és ifjúsági referens
 Információs táblák, kiadványok, pihenőhelyek kialakítása, Felelős: TDM, Önk.

Vadász turizmus
Szentgotthárd és kistérsége ideális területet biztosít a vadászat szerelmesei számára.
Eddig talán nem kapott elég nagy hangsúlyt, ha turizmusról azon belül és sportturizmussal
foglalkozunk Szentgotthárdon, pedig ha belegondolunk, rengeteg vadász jár egész évben a
környéken. Ez a sport a tehetősebb réteg sportága, ergo ha őket sikerült idecsábítani és
megtetszik, nekik a környék rengeteg pénzt hozhatnak a térségnek. Kedvelt célpontnak
számítunk a honi és a külföldi vadászok számára. Külföldről szinte a környező országok
mindegyikéből érkeznek ide vadászni, elsősorban Ausztriából, Németországból és
Olaszországból. Magyarországról pedig a budapesti vadászok egyik kedvenc célpontja ez a
terület.
Feladatok:
1. Együttműködni a vadásztársaságokkal
 Megkeresni a különböző vadásztársaságokat / ezzel foglalkozó vállalkozásokat
és velük együttműködve kialakítani egy „vadászati csomagot”, amely tartalmaz
minden olyan dolgot, ami a számukra szükséges (vadászati lehetőség, szállás,
étkezés, szórakoztató programok, wellness, városnézés)
 Felelős: TDM, vadásztársaságok
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Nagy sportesemények
A korábban jól működő népszerű szabadidős események sajnos mostanára szinte
teljesen eltűntek a városban. Pedig ezek az események nagyon jól szolgálják az amatőr
sportolók számára a sportolási lehetőséget, és a környékről is sok amatőr versenyzőt vonz a
városba, akik megismerhetik a várost és környékét és igénybe vehetnek különböző
szolgáltatások (étkezés, szállás, fürdő, szórakozás, szépészet).
A szinte utolsó ilyen megmaradt esemény a Szentgotthárdi Csatafutás ide évről évre
egyre több versenyző és kísérő érkezik.
Feladatok:
1. Növelni az ilyen nagy rendezvények számát
 Az ide érkező sportolóknak pedig még több lehetőséget kínálni, hogy ne csak a
verseny miatt érkezzenek
 A nevezéskor lehetőségük nyíljon arra is, hogy akár szállást foglalhassanak
maguknak, illetve egyfajta ismeretanyagot is kapjanak a városról és térségéről,
ezzel is vonzóbbá tenni ezt számukra
 Szükséges az összefogás a szállásadókkal és az éttermekkel valamint a
Fürdővel
 az egy nagyon hasznos kezdeményezés, hogy ilyenkor a fürdőt kedvezménnyel
vehetik igénybe a versenyeken résztvevők - ezt ki kellene bővíteni szállás és
étkezési kedvezményekre, ez szintén arra ösztönözné a vendégeket, hogy több
időt töltsenek el itt
 Felelős: sport és ifjúsági referens, Szentgotthárd VSE atlétika szakosztály,
helyi szállásadók
2. A Szentgotthárdi Csatafutás turisztikai szempontból hatékonyabb kihasználása
 Hasonló módszerek alkalmazása az előzőekhez - szórólapok, kiadványok a
versenyzők és ideérkezők számára, népszerűsítés
 a győztesek díjazásához felajánlások: étkezési- szállás kupon
 Felelős: sport-és ifjúsági referens és TDM segítséget nyújt a szervezőknek
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