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• Az, hogy úgy elérje el Magyarország a 417 km hosszú 
Dunai-szakaszán elhelyezkedő római Limesnek a 
világörökségi címét  (a nevezési dokumentációt 2011 
decemberében mutatta be a NEFMI minisztere), hogy 
felkészítse a helyi szolgáltatókat az UNESCO világörökségi 
cím eléréséből fakadó (példákon keresztül bizonyított) 
nagy mennyiségű vásárlóerő kiszolgálására, abból jelentős 
mértékű gazdasági haszon elérésére, valamint a Duna-
menti országokkal való együttműködésre.  

Mi a célunk? 



Ki lehet a megcélzott vásárlóerő? 
- Magyarországtól nyugatra:  gazdasági helyzet jó ezért, a 

megcélozható vásárlóerő mind belföldi, mind külföldi. 
- Magyarországon és délre, keletre: gazdasági helyzet nem túl jó 

ezért, a belföldi keresletre nem szabad alapozni (pl.: rekreációs 
cél), ezért a külföldi vásárlóerőt kell “bármiáron” elérni, 
megszólítani a gazdaságos működtethetőség érdekében. 
 
 

• Részlet a TDM szövetség elnökének a szakmai véleményéből: 
• A hazai turista erős vásárlóerejére még hosszú távon sem lehet 

számolni a válság miatt, befektetéséket erre a piacra nem 
érdemes tenni mert bukásra vannak ítélve, még a 
használatukhoz és a fenntartásukhoz sincs elegendő pénz és 
főleg vásárlóerő! 

• A leírtakból egyértelműen következik, hogy a jelen helyzetben 
elsősorban a külföldi, fizetőképes turista vásárlóerejére lehet 
építeni, nincs más a hazai turisztikát megreformálható 
alternatíva, de ehhez a kiszolgálásának a feltételeit meg kell 
teremteni. (Balogh Károly) 

 
 



Mire alapozhatunk? 







A turizmus helyzete hazánkban   

- A vertikális és horizontális kettéosztottság jellemző: 
-  Budapest és környéki (70%!), Budapest és feletti, és 

Budapest alatti térségre, 
• amelyen javított az autópálya, de ez messze nem elég. 
• A belföldi turizmus jelentős növekedése tapasztalható, bár a 

fizetőképessége nem hasonlítható a nyugati turistáéhoz. 
 

70 %  
és a többi..  



Hogyan lehet a turizmust a jelenleginél 
jelentősen magasabb szintre emelni a 

fizetőképes kereslet vonzásával? 

A kínálati elemek összekapcsolásával. 

Hol? 

A legalkalmasabb helyszíneken.. 



• Ősidők óta a vizek mellett lakik a föld lakosságának 
jelentős része, ezért ezeken a helyeken az emberi alkotások 
csodái koncentráltan találhatók. Egy ilyen területen fekszik, 
és ezen okokból is rendkívüli lehetőségeket rejt az ókori 
Római Birodalom hazai, 417km hosszú dunai szakaszát 
érintő UNESCO világörökségi jelölés, amelyen 
megjeleníthetőek a római kor előtti és utáni emlékek, 
alkotások szinte folyamatos láncolata.  

A vizek partjai az emberiség által kiemelten használt, 
ezért a turisztikai hasznosíthatósága rendkívüli .. 



Lehet hogy ott ahol már működik? A meglévő vásárlóerő, 
amely a Duna mente önálló desztinációként való megjelentetésé-
    vel lehet csak megfelelő jelentőségű! 

A jelenlévő „cruiserek”: 
Előnyei: 
- folyamatos óriási marketing, 
- nagy vásárlóerő, 
- dinamikusan fejlődik. 
Hátrányai: 
- kötött, zárt piac, 
- a vásárlóerőt agresszívan 
  leköti a hajóstársaság, 
- rugalmatlanok, 
- kevés program adható el 
  és az is nyomott áron, tehát NEM ez a megcélzott vásárlóerőnk. 
- Ezt a helyzetet megváltoztatni csak vásárlói felmérés és 
igény alapján kialakított önálló desztináció, tematikus útvonal 
= egymásra építhető kínálat kialakításával lehetséges! 



 

Tegyük fel magunkat a térképre! 



Először meg kell vizsgálnunk a fizetőképes turista 
igényét, és a konkurencia helyzetét a vonzerők 

vizsgálatával és összehasonlításával.  
 
 

Egyházi emlék, például 
Pannonhalma? 

Versenyképes e az 
összehasonlításban 
mondjuk a Vatikán? 

Milyen vonzerőnk van ami másnak nincs!? 



Milyen vonzerőnk van ami másnak nincs!? 

Például az Esterházy 
kastély? 

Versenyképes-e az 
összehasonlításban 
mondjuk Schönbrunn, 
vagy a Versailles? 



Milyen vonzerőnk van ami másnak nincs!? 

Például a komáromi 
Monostori erőd? 

Versenyképes-e az 
összehasonlításban 
mondjuk a Saalburgi, 
vagy a Mutzigi erőd? 



Milyen vonzerőnk van ami másnak nincs!? 

Például a esztergomi 
Bazilika? 

Versenyképes-e az 
összehasonlításban 
mondjuk a St. Vitus 
székesegyház, vagy a 
Burgos katedrális? 



Milyen vonzerőnk van ami másnak nincs!? 

Például a Dunakanyar? 

Versenyképes-e az 
összehasonlításban 
mondjuk Provence, 
vagy a Loire völgye? 



Milyen vonzerőnk van ami másnak nincs!? 

Például Budapest? 

Versenyképes-e az 
összehasonlításban 
mondjuk Párizs, vagy 
Róma? 



Milyen vonzerőnk van ami másnak nincs!? 

Például a 
Pannonhalmi, a 
Neszmélyi, vagy a 
Szekszárdi borvidék? 

Versenyképes-e az 
összehasonlításban 
mondjuk a Bordeaux-i, 
vagy a Toscana-i 
borvidék? 



Milyen vonzerőnk van ami másnak nincs!? 

Például a Duna-Dráva 
Nemzeti Park? 

Versenyképesek-e az 
összehasonlításban 
mondjuk a Plitvicei 
tavak, vagy a Hainich-i 
Nemzeti Park? 



Mivel lehet kiemelni a dunai látványosságokat 
az elképesztő mennyiségű konkurencia közül? 



  Egy tematikus útvonal (sorozat) létrehozása a Duna 
mentén, amely azt az előnyt jeleníti meg, hogy a turista 
nálunk szinte „minden” élményben részesülhet. 
 

Mit kell érte tenni? 
Viszonylag egyenlő, elérhető 25-35 km távolságra 
összeszervezni a látnivalókat és így kiajánlani őket, figyelembe 
véve a nemzetközi konkurenciát és ahhoz szabni a „minimumot”. 
Mondhatnák hogy ezt más is megteheti, mert versenyezni akar 
és ne legyenek illúzióink meg is fogják tenni! 
Előnyeink, hátrányaink: 
Sokszínű megfelelő mennyiségű és minőségre hozható 
látnivalónk van, de az aktív turizmus hiánya miatt ezek nem 
megfelelőek. 
 

  A létrehozásához szükséges befektetés, pl. óriási marketing 
és annak megtérülése nem rövid idő. 

ELSŐ LEHETŐSÉG: 



  MÁSODIK lehetőség máshol vagy nincs, vagy csak nagy 
nehézséggel, befektetéssel hozható létre. 
 

Mit kell érte tenniük? Fejleszteni! 
 

A meglévő látványosságokat ki kell bővíteniük (ritkán  és 
sokszor korlátozottan lehetséges), 
vagy  összekapcsolni a máshol levőkkel (szállítási 
problémák), 
vagy létrehozni bármilyen megfelelő újat (akár pl.: a 
Disneyland). 
Összekapcsolni! 
Van olyan ami összekötheti őket, létrehozhatja az 
élményláncot, és nem igényel túlzott forrásokat, és nem 
jelent nagy kockázatot a nekik is meglévő konkurenciával 
szemben? 
… 

ELSŐ LEHETŐSÉG-hez kiegészítés: 



  Mindent összekötő brand  megalkotása, amelyet csak 
hihetetlen szerencsével (valamilyen rendkívüli előny megléte) 
és évtizedes munkával és sok befektetéssel létrehozni. 
  Ez nálunk a Magyarországon a Duna-mentén egy reális, 
rövidtávú valóság! Ez a Ripa Pannonica in Hungary 
UNESCO világörökségi nevezése, amely cca. 2000 óta 
előkészítés alatt van, a dokumentációt  2011 decemberében 
mutatta be a NEFMI minisztere, amely beadásához 
mindössze egy, másfél évnyi munkára van szükség!!! 
  Ez a nevezés a méreteinél - a 417 km-es hosszával az 
UNESCO eddigi legnagyobb világörökségi 
helyszínsorozatainak egyike - és a jelentőségénél fogva, 
akár önállóan is felérhet az ELSŐ LEHETŐSÉGGEL akkor, 
ha a bemutatása világszínvonalúvá válik.  
  Negatívuma a jelenlegi szinte láthatatlan helyzete, attrakció 
szegénysége. 

MÁSODIK LEHETŐSÉG: 



  Ez nem igazán harmadik, hanem az ELSŐ és MÁSODIK 
lehetőség kézenfekvő összekapcsolása, amely már 
„megfelelő” (konkurencia képes), relatív „kis” invesztíciójú 
lehetősége az Országunknak, a Duna-mentének! Ezt tűzte ki 
célul a Magyar Limes Szövetség. 
 

Miért is? Mert ezen meglévő és közeli lehetőségek összessége 
már megfelelő alternatívát nyújt a konkurencia legyőzésére, 
vagy legalább arra, hogy sikeresen felvegyük vele a harcot. 
  Ne feledjük, hogy a turista egyszerre csak egy helyszínen 
(sorozaton) tudja elkölteni a pénzét és ezért is óriási a 
megszerzéséért folytatott harc… és akit hozzánk akarunk 
csábítani, annak más is fog ajánlatot tenni. Ezért nincs más 
lehetőségünk, csak a legjobb minőség, a megfelelő 
mennyiség, és a  legprofesszionálisabb kiállás 
megalkotása! 

„HARMADIK” LEHETŐSÉG: 



www.danube-limes.eu 

A Danube Limes projekt 
www.danube-limes.eu 

Forrás: KÖH 



The World Heritage List 
1007 properties 

 

      September 2014     in 157 countries 
 
             - 779 cultural sites,  -  197 natural sites, - 31 mixed sites 



www.danube-limes.eu 

A Római birodalom határai mint 
Világörökségi helyszín 

    Frontiers of the 
Roman Empire: 
 

• Hadrian's Wall 
• Antonine Wall 
• Limes Germanicus 
• Next: Ripa Pannonica 

in Hungary 



www.danube-limes.eu 

A dunai Limes 



The Danube Limes – UNESCO WH 
Project 

(2008 – 2011) 
 

Achievements: 
• Nomination documents of the Danube Limes in 

Hungary and Slovakia prepared including a first draft 
of the Management Plan with a proposal for the model 
of operation of the future Management Body in 
Hungary 
 

• Tentative List of the Danube Limes in Austria submitted to UNESCO WHC 
• Management Plan of German Limes updated 
• Homepage in 3 languages:  http://danube-limes.eu 
 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE 
Programme co-financed by the ERDF. 

Forrás: Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és 

Szolgáltatási Központ 

http://danube-limes.eu/
http://danube-limes.eu/
http://danube-limes.eu/
http://danube-limes.eu/
http://danube-limes.eu/


Forrás: Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és 

Szolgáltatási Központ 

A nevezési dokumentáció 
• Minden egyes helyszín leírása 

– Kutatástörténet 
– Korhatározó leletek 
– Állapotleírás 
– Lehatárolás indoklása 
– Kezelési osztályozás, ingatlanokra lebontva 
– Térképek, fényképek 
 

• Kezelési terv 
– Rövid távú feladatok 
– Középtávú feladatok (15 év) 
– Hosszú távú feladatok 



Forrás: Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és 

Szolgáltatási Központ 

Főbb állomások 
 Projekt kezdés: 2008. október 1. 

 Helyszíni szemlék 

 Szakmai egyeztetések 

 Önkormányzati/lakossági egyeztetések 

Dokumentáció készítés, kezelési terv 

Projekt zárás: 2011.december 31. és a nevezési dokumentáció bemutatása 

Régészeti védési dokumentáció 2012 
 
 
Országos régészeti védelem 2013 
 
Nevezés benyújtása 2014 

 Tentatív lista benyújtása: 2009. június 12. (189 helyszín) 



A rómaiak i. e. 29 és 10 között foglalták el a 
Duna jobb partját. A részét képezte a 
Birodalom természetes határának, amely 
körül erődök és hadivárosok jöttek létre. 
Jelentős erődvárosok voltak Castra Regina 
(Regensburg), Lauriacum (Linz), Vindobona 
(Bécs), Aquincum (Budapest), Singidunum 
(Belgrád) és Novae (Rusze). Az első hidakat 
is ők építették a Dunán, a hídfők romjai a 
folyón több helyen is fellelhetők. A Duna a 
Birodalom kereskedelmében is fontos 
szerepet töltött be. A folyókörnyéki 
provinciák, elsősorban Pannónia, így komoly 
jelentőségre tettek szert, egyre nagyobb 
befolyást gyakoroltak a római politikára. 

A Duna római kori jelentősége 



Pannonia római kori jelentősége 
• A területen eredetileg illír törzsek, 

pannonok és azalok éltek, majd az i. 
e. 4. századtól kelta hódítók. 

• A térség, a Duna által határolt terület, 
kitűnő szárazföldi összeköttetést 
jelentett az Itália védelmére össze-
vont hadtestek számára és fontos 
volt a borostyánkő út védelme is. 

• Alapvetően ez a terület védte a 
birodalmat a II. századtól beinduló 
népvándorlás ellen, amely miatt az itt 
lévő katonai elit évszázadon 
keresztül meghatározza a birodalom 
történetét. 



Az RPH helyszínei: 



A magyarországi limes-szakasz gazdasági jelentősége 

 

Forrás: Országos Területrendezési Terv  



Forrás: danube-limes.eu 

Antoninus wall 



Obergermanisch-Raetischer Limes 



Hadrian's Wall 



Hadrian's Wall 

A Hadrianus-fal 1987 óta az UNESCO Világörökség része. 
Közvetlen térségében közel 1 millió ember él, és több mint 700 
tulajdonost érint, kezelésében pedig több mint 2000 vállalkozás 
érdekelt. 
A fal körzetében 2010-ben már 1,2 millió látogatót és 3,7 millió 
vendégéjszakát regisztráltak. 



Jövedelem termelő képesség a Smith Creative adatai alapján: 

A fal és környéke 2010-ben 880 millió Font bevételt 
jelentett az ott lakók számára, 2015-ig pedig a tervek 
szerint további 46 millió Fonttal nőnek a bevételek (a fal 
teljes hosszában kimutatható bevétel-termelő képes-
séget figyelembe véve azonban a Hadrianus-fal további 
304 millió Font bevétel előállítására képes évente). 

Mindez Magyarország és az 
RPH mentén élők számára 
is reális lehetőség. Sőt! 
Magyarország adottságai – 
bizonyos szempontból – 
még jobbak is. 



-Előnyök: a várható előnyök kiaknázásához hozzájárulhat, hogy 
az RPH több szempontból egyedülálló Európában, hazánk így a 
hozzá kapcsolódó kínálat tekintetében is versenytársak nélkül 
állhat. Az első Dunai-szakaszával nevező ország, mely ma is 
Európa legnagyobb szállítási és turisztikai útvonala. Már a 
mérete is lenyűgöző, 417 km hosszú útvonalat jelent, amely 
lehetőséget biztosíthat lényegesen hosszabb terminust lefedő, 
illetve más földrészeken is értékesíthető szolgáltatás-csomagok 
kialakítására, mert a tengerentúli ügyfelek részére az akár 
önálló 5-7, vagy 12 naposra is kiterjeszthető programot biztosító 
túrák már a körükben is piacképesek lehetnek. 
 

-Hátrányok: a lehetőségeink kiaknázásának múltja, az ebből 
fakadó gondolkodásmód és a legrosszabb az érdektelenség.  

Előnyök, hátrányok összehasonlítás: 



Milyen infrastruktúránk hiányzik!? 

Autópályánk? 

Szinte a teljes szakasz 
elérhető az M1-es és 
az M6-os autópályáról! 



Milyen infrastruktúránk hiányzik!? 

Autó útjaink? 

A teljes szakasz 
elérhető a Dunával 
párhuzamos 
úthálózatról (pl.: 10-es 
és a 6-os utak)! 



Milyen infrastruktúránk hiányzik!? 
Közművek? 

A teljes szakasz „tele” 
van településekkel. 
Tehát vagy helyben 
van, vagy relatív rövid 
úton kiépíthető! 

Bicikliút? 

Az EUROVELO 6 
tervezése már 
megkezdődött! .. 



A Duna-mente felmérése, 
és a vonzerők 

összekapcsolásával 
tematikus szervezése, 

létrehozása 
Magyar Limes 

Szövetség 
mint a Dunamenti nemzetközi UNESCO Világörökség ’Római birodalom határai’ Program 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt turisztikai projektgazdája. 

Készítette: Hirschberg Attila 
Magyar Limes Szövetség 



Feladatkörök meghatározása 
• 1. - a világörökségi helyszínné 

nevezendő települések 
összefogása. 

• 2. - a helyszínek jelenlegi turisztikai 
potenciáljának felmérése. 

• 3.- a helyszínek gazdasági 
érdekközösségének kialakítása. 

• 4. Infrasruktúrális lehetőségek 
vizsgálata. 

• 5. - a teljes magyarországi 
szakaszon egy gazdaságilag, 
turisztikailag alkalmas helyszínekre 
lebontott útvonal tervezése, 
kialakítása, az előzőekben leírt 
alkalmassági és nemzeti 
érdekeltségi (az egész dunai 
szakaszon való valamilyen mértékű 
eloszlás..) szempontok 
figyelembevételével. 

• 6. - a Duna mente nem római 
alapú attrakcióinak, 
látványosságainak beépítése, 
azokhoz való csatlakozás, 
csatlakoztathatóság kiépítése. 

• 7. - a vonatkozó gazdasági-
turisztikai elemek a programhoz 
való társítási lehetőségeinek 
vizsgálata, előkészítése. 

• 8. Képzés, oktatás, a turisztikai 
szakembereket, idegenvezetőket.. 
képző intézményekkel való 
kapcsolatfelvétel, cél specifikus 
képzés szervezése. 

• 9. „Konkurencia” figyelése. 
• 10. PR (piár) tevékenység. 
• 11. A vásárlóerő területenkénti, 

országra lebontott felmérése. 



• 12. A Ripa Pannonica in Hungary 
UNESCO Világörökségi címéhez 
kapcsolható 2014-2020. között az 
EU támogatások felterjesztése. 

• 13. az előzőben leírtakhoz 
kapcsolódó, átadott anyagok 
szakmai véleményezése, 
véleményeztetése az érintettekkel,  
tagsággal, vagy külső szakértőkkel. 

• 14. Kapcsolat tartás, kommunikáció 
az Erőforrás Minisztériummal, az EU 
Duna Makro Regionális Stratégia 
kormánybiztosával, 
Nemzetgazdasági Minisztériummal 
és a feladatkörben illeszkedőekben, 
más minisztériumokkal, szervezeti 
egységekkel. 

• 15. Kapcsolattartás, a hatóságokkal. 

• 16. Kapcsolat tartás és a nevezés 
előkészítési teendőkben 
kiszolgálása a Forster Gyula 
Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központnak. 

• 17. Együttműködés az RPH 
program kijelölendő, vagy kijelölt 
kezelő szervezetével. 

• 18. kapcsolat tartása az Európai 
Unió és más nemzetközi, 
elsősorban az a programhoz 
kapcsolódó szervezetekkel. 

• 19. Publicitási szintek 
meghatározása. 

• 20. a Duna-mente a Limes 
programhoz csatolható – jelenleg 
nem nevesített, vagy nevesíthető -
egyéb tevékenységek. 

(A  leírt sorrend, nem felel meg a megvalósítás  javasolt sorrendjével, hanem a feladatok bemutatását, meghatározását szolgálja! 



1. Történelmi anyag kidolgozása a Pannonia provincia 
történelméről. Főszerkesztő: Mráv Zsolt régész-muzeológus 
(Magyar Nemzeti Múzeum). 
2. A fenti anyag kibővítése a teljes Duna mente 
történelmével, egységes szerkezetben az őskortól napjainkig, 
idegenvezetőknek, turisztikai szakembereknek oktatási 
célból. (egyetemek, továbbképzés..) 
3. Szűkítés a történelmi alapú, de kereskedelmi honlaphoz. 
4. További szűkítés: Turisztikai zsebkönyv, amely a történelmi 
eseményeket és az ahhoz kapcsolódó látványosságokat 
„Római kori alapokon” kezdi bemutatni, azt helyezi előtérbe, 
mert ez a UNESCO Világörökségi cím várományosa, de 
ezen keresztül be lehet és be is kell mutatni a meglévő 
értékeket, érdekességeket. Kadása több nyelven, igazodva a 
vásárlóerőhöz! Főszerkesztő: Ifju György turisztikai szakértő. 

Tervezés: egyetemi képzési anyagoktól, a kiadványokig: 



A helyszínek felmérése 



A helyszínek felmérése 



A helyszínek felmérése 



A helyszínek felmérése 
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A turisztikai elvi szervezeti felosztás és rövidtávú feladatok: 

        S E K 



Főoldal: A TELJES DUNAI 
SZAKASZ REKLÁM SZERŰ KÉPI 

BEMUTATÁSA, térkép, hírek.. 
Kiemelt  programok = fesztiválok, 
Hírek, Akciók, Minden résztvevőt 
érintő lényeges információk 

Csomag ajánlatok: 
- Bor-túra, 

- Limes-túra, 
- Hajós-túra, 

- Monarchia-túra, 
- Kultikus-túra, 

- Tor-túra.. 

Bor túra: 
Pannonhalmi borvidék, 

Neszmélyi borvidék, 
Szekszárdi borvidék, Kalocsa-Hajós 

borvidék, 
Bajai borvidék. 

 

Limes túra: 
Qvadrata: Lébény, 
Brigetio: Komárom, 
Gardellaca: Tokod, 

Pone-Navata:Visegrád, 
Verőce, 

Ulcisia-Castra:Szentendre, Aquincum, 
Intercisa:Dunaújváros, 

Lussonium:Dunakömlőd 
 

 TARTALOM: Szigetköz, kisebb tel., 
Győr-Pannonhalma, kisebb tel., 
Komárom, kisebb tel.,  Tokod-

Esztergom 

SZIGETKÖZ 
Pannonia nyugati kapuja, a 

vadregényes Danuvius legnagyobb 
szigetének otthona: 
Mosonmagyaróvár 

GYŐR- 
Ahol a folyók összeölelkeznek 

PANNONHALMA 
A monostor hatalmas kovácsoltvas 

kapuja nyitva áll az ide érkező 
látogatók előtt 

KOMÁROM 
Az erődváros, amely egykor Marcus 

Aurelius és Valentinianus 
császároknak is otthont adott 

TOKOD- 
Az ősz színei Tokod lankáin - 

ESZTERGOM 
és az Esztergom fölé magasodó 

Pilisben 
a legcsodálatosabbak 

VISEGRÁD 
Királyokat idéz a Fellegvár és a 

meredek várhegy Visegrádon, az élő 
középkor városában 

VERŐCE- 
A római kiserőd közelében - 

VÁC 
épült barokk vallási központ a 

fesztiválok 
városa is egyben 

SZENTENDRE 
Kanyargós, 

keskeny, utcácskák, 
szűk sikátorok, apró 

házak 
AQUINCUM 
Óbuda minden 

területe alatt az ókor 
emlékei rejlenek 

BUDAPEST 
A kulturális 

sokszínűség, a 
fesztiválok és a 
földalatti vizek 

fővárosa is egyben 

SZÁZHALOM- 
Hazánk első őskori 

szabadtéri 
múzeuma, régészeti 

parkja 
DUNAÚJVÁROS 

Ahol a római kori 
emlékek 

összeférnek a jelen 
kor építészetével 

BAJA- 
.., a halászlé 

fővárosa, 
GEMENC 

.., a királyaink erdeje 

DUNAKÖMLŐD 
A gazdag történelmi 
múlt, a mindig új 
arcot mutató 
mezőföldi táj 

KALOCSA 
Az ezeréves város, a 

paprika és a 
népművészet 

fellegvára 

MOHÁCS- 
ősi hiedelmek és a 

mohácsi csata 
földjén 

DUNA-DRÁVA 
NEMZETIPARK 
a vadregényes táj 

vonzásában 

Nemzetközi internet portál 



Nemzetközi internet portál 

• A Római határprovinciák teljes bemutatásán keresztül, jut el az érdeklődő 
a ripa Pannonica-hoz, melyen keresztül meg tud rendelni komplett 
programot, akár egy nemzetközi Dunai hajózással foglakozó irodában, de 
helyileg is tud szállást foglalni, vásárolni korhű fegyverekből és más 
termékekből (bor, hiteles makettek, ókori ruházat…). 



 



 



 





Többnyelvű - a 
vásárlóerőhöz igazodva -, 
az első körben angol, 
német.. nyelvű turisztikai 
zsebkönyv elkészítése a 
Duna mente látnivalóinak, 
attrakcióinak tematikus 
feldolgozásával. 



Múzeumok, kiállítások akár a helyszíneken is: 



Alkalmas, jelentős műemlékek helyszíni bemutatása: 



Katonai 3D-s rekonstrukciók, replikák készítése: 



Polgári rekonstrukciók készítése, a helyszíneken, vagy mellette: 



Élhető rekonstrukciók, falvak, táborok építése, akár nyaralási 
alternatíva kiajánlásaként: 



Látványos attrakciók szervezése, a közönség beintegrálásával: 



Vizi gályák építése, ráépült attrakciók kialakítása: 

Az ELSŐ folyami határvonalú 
tartomány Pannonia, amely 
negyedikként az UNESCO a 
Római Birodalom határai 
helyszínsorozathoz  csatlakozik! 

Ez a tény időlegesen 
versenyelőnyt jelent számunkra, 
mert itt lehet a 
legautentikusabban bemutatni a 
Római folyami határvédelmet.. 



A várományos római világörökségi helyszínek 
mellett levő más korokból származó emlékek, 

érdekességek bemutatása:  
• Győr, Komárom, Esztergom 

(Bazilika, történelmi belváros, Duna 
Múzeum.., Visegrád (királyi Vár, 
Salamon torony..), Szentendre 
(történelmi belváros, híres 
kiállítások, skanzen..), Vác 
(történelmi belváros..), Dunakeszi 
(Alagi Ügető, repüléstörténet..), 
Budapest (történelmi belváros, 
színház, művészetek..), 
Százhalombatta (Régészeti park, 
őskori és kora ókori látnivalók..), 
Dunaújváros (történelmi „retró” 
város..), Szekszárd (történelmi 
belváros), Mohács (Busó járás, 
történelmi belváros, a közvetlenül a 
Duna parton épülő, pályázatot nyert 
múzeum..) bemutatása.. 



Budapesttől Észak, Észak-nyugatra: 



Budapest és teljes infrastruktúrája: 



Budapesttől Délre, Százhalombatta, Kalocsa, Baja, Mohács: 



Ráépíthető: wellness, egészség, bor…túrizmus: 



 
A RIPA-val kapcsolható, kapcsolandó(!) további 

turisztikai szolgáltatások a Duna mentén 
 

 
Megtudtam, hogy titkokat 

rejteget 
A mi Dunánk, ez a vén 

róka, 
Mikről talán sohase 

álmodott 
Az ősi barlang-tüzek óta 
Ez a közönyös Európa. 
   Ady Endre 
   A Duna vallomása 
    

Forrás: Ifju György 
turisztikai szakértő 



IMÁZS – érték elemek 
Földrajzi, természeti 
a folyó 
a szigetek 
a partok 
 

Kiemelten fontos: 
a Szigetköz, Hanság 
a Dunakanyar (DINP) 
a Gemenc (DDNP) 
 

Városok és látnivalóik 
Városok Győrtől-Bajáig 
 

Kiemelten fontos: 
Komárom, Esztergom, 

Visegrád, Budapest 

Színház, tánc, zene 
(Nyelvi korlátok) 
Győr, Budapest 
 

Művészeti fesztiválok 
Győr, Esztergom, 

Budapest 
 

Folklór 
(Nemzetiségi hagyományok) 
Busójárás, Summerfest 
 

Bor és gasztronómia 
Neszmély 
 

A „halászlé útján” 
Bajai Halfőző Fesztivál 

Forrás: Ifju György 
turisztikai szakértő 



Események, ünnepek, rendezvények 
Élményturizmus 
Nagyrendezvények – Budapest 
Kisebb (országos-helyi) rendezvények 
(Nem oda vonz, de ott tart és visszahoz) 
Mosonmagyaróvár – Szigetközi Fesztivál; Győr – Barokk 
esküvő és Fesztivál; Komáromi napok; Esztergomi Játékok; 
Visegrád – Nemzetközi Palotajátékok; Szentendrei Nyár; Váci 
Világi Vigalom; Budapest – Budapesti Búcsú, Hídünnep, Duna 
Karnevál, Karácsonyi vásár; Kalocsa – Paprika Napok; Mohács 
– Nepomuki Szent János Ünnepe; Bajai Újbor Fesztivál 
 

Nemzetközi sportrendezvények  
 

Forrás: Ifju György 
turisztikai szakértő 



Vallásos vonzerők 
Katolikus (kegyhelyek a Duna mentén): 

Máriakálnok; Győr; Esztergom; Vác; Budapest; 
Érd; Kalocsa-Hajós; Baja, 

Magyar Zarándokút (Esztergom-Máriagyűd) 
 

Szerb ortodox: Szentendre; Ráckeve 
 

Evangélikus: Budapest 
 

Református: Budapest 
 

Zsidó: Budapest 
Vallásos rendezvények: 
Szent István napi körmenet; 

Zsidó Nyári Fesztivál 
Forrás: Ifju György 
turisztikai szakértő 



Aktív turizmus - vonzerők 
Vízi turizmus  
(jacht, sporthajó) 
 
 

Kerékpáros turizmus 
(Eurovelo 6) 
 
 

Természetjárás, barlangászat 
(Nemzeti parkok) 
 
Horgászat, vadászat, 

lovaglás 

Gyógy- és 
termálturizmus 

 
Mosonmagyaróvár 
Győr 
Komárom 
Esztergom 
Visegrád 
Budapest 
Érd 

Forrás: Ifju György 
turisztikai szakértő 



• Mosonmagyaróvár 
• Szigetköz (Máriakálnok, Hédervár, Lipót) 
• Hanság (FHNP) Világörökség, Lébény 
• Győr, Pannonhalma 
• Pannonhalmi borvidék 
• Komárom/Komano erődrendszer (UNESCO 

várományos) 
• Tata 
• Ászár-Neszmélyi borvidék 
• Esztergom 
• Dunakanyar (Zebegény, Nagymaros, Vác, Dömös, Visegrád) 
• DINPI 
• Szentendrei-sziget (Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu, 

Göd) 
• Szentendre 

 

 
 

Forrás: Ifju György 
turisztikai szakértő 



• BUDAPEST 
• Gödöllő 
• Martonvásár, Százhalombatta, Ráckeve 
• Dunaújváros 
• Dunaföldvár, Simontornya, Ozora 
• Solt, KNP 
• Paks 
• Kalocsa, Hajós, Baja-Hajósi Borvidék 
• Szekszárd, Sárköz, Gemenc, DDNP 
• Szekszárdi borvidék 
• Mohács, Villányi Borvidék 
• Baja 
• Duna Dráva Nemzeti Park 

 
 

Forrás: Ifju György 
turisztikai szakértő 



Csatlakozó gazdasági program = turizmus gazdaság 



és jelentősége: 



Fejlődési példa:hogyan jutottak a világ élvonalába a keleti országok 

Mit kellett tenniük, hogy a 
világ élvonalába kerüljenek 
általános gazdasági és 
turisztikai területen is? 

Nekünk mit kell tennünk? 

Újat kitalálnunk? Szinte 
minden a szemünk előtt 
zajlik és zajlott „csak” le kell 
másolnunk és egy kis 
tervezéssel egyedivé tenni 
azokat. 

A siker záloga csak mi 
magunk lehetünk, ha 
elhisszük, és dolgozunk 
is érte.  



  Ne feledjük, hogy nekünk ki kell 
szolgálnunk a turistát, mert ha mi 

nem tesszük, megteszi más! 



Magyar Limes 
Szövetség 

mint a Dunamenti nemzetközi UNESCO Világörökség ’Római birodalom határai’ Program 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt  turisztikai projektgazdája. 

Az anyag szerzői jogvédelem alatt áll, 
felhasználás csak a szerző engedélyével!! 

Információ: Magyar Limes Szövetség 
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