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A Limes, mint világörökség 
és a magyarországi szakasz helyzete 



A világörökségi lista 1 007 örökségi helyszínt tartalmaz  
 

157 országban, 779 kulturális, 197 természeti és 31 vegyes örökségi helyszín 
van (2014. szeptember) 



1987-ben elsőként a Hadrianus-fal világörökséggé nyilvánítására került sor. 

2003-ban A, CRO, HU, SLO “Pozsonyi Csoportja”, a Világörökség Bizottság tanácsadó 
testülete, javaslatot tett a világörökség meghatározására: „A Római Birodalom határai 
világörökségi helyszínt a Trajanus császár uralkodásától Septimius Severusig (kb. Kr. u. 100–
200) fennállt határ kell, hogy alkossa, azokkal a más periódusokból származó katonai 
létesítményekkel együtt, amelyek a határ mentén találhatók. Ezek katonai táborok, erődök, 
tornyok, a limes-út, mesterséges útakadályok és a határvidékkel közvetlenül kapcsolatba 
hozható polgári létesítmények.” 

2005-ben ennek figyelembe vételével vált a világörökség részévé a Rajna és Duna közti 
németországi római határszakasz (az ún.: Felső-Germániai és Raetiai Limes), s döntött a 
Világörökség Bizottság egy új, országhatárokon átnyúló világörökségi helyszín létrehozásáról 
„A Római Birodalom határai” néven, amely így nemzetközi sorozatjelölés alapja lett. 

2008-ban pedig az immár "A Római Birodalom határai" elnevezésű világörökségi helyszín 
bővítése keretében került sor a skóciai Antoninus-fal felvételére. 

Szíria és Jordánia római erődítményei már szerepelnek az adott országok várományosi 
listáin, így a leendő világörökségi helyszín magába foglalhatja az ázsiai és afrikai határhoz 
köthető létesítményeket is. 

A világörökségi jelölés helyzete itthon és külföldön: 



1985-ben csatlakozott Magyarország a Világörökség Egyezményhez, jelenleg 8 világörökségi 
helyszíne van a Világörökség Listán (közülük 2 határon átívelő);. 

2006-ban készült először átfogó jelentés az Egyezmény hazai végrehajtásáról az Országgyűlés 
részére. 

2007-ben Szlovákia és Magyarország kulturális minisztériumai végleg eldöntötték, hogy az 
országuk területén lévő limes-szakaszaikat világörökségi címre jelölik. 

2008-ban kezdetét vette a római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica in Hungary 
világörökségi jelölésének előkészítése és dokumentációjának összeállítása, megalakult a 
Magyar limes Szövetség. 

2009-ben került sor a tervezett világörökségi helyszíneket tartalmazó tentatív lista 
benyújtására az UNESCO számára. A dokumentáció az EU társfinanszírozásával készült (az 1CE 
079 P4 kódszámú projekt keretében: http://www.danube-limes.eu/projekt), ami azt jelenti, 
hogy eredményeinek hasznosítása és fenntartása az általános EU-s támogatáspolitikai 
elveknek megfelelően kötelező.  

2011-ben fogadta el az Országgyűlés a 2011. évi LXXVII. törvényt a világörökségről (Vötv), az 
EMMI minisztere hivatalosan bemutatta az RPH nevezési dokumentációját. 

2013-ban az EMMI Kulturális Államtitkára az Európai Duna Régió Stratégiája (EDRS) „Dunai 
Limes – UNESCO Világörökség” c. projektje (az EDRS 3. prioritási terület 8. számú kulturális 
turisztikai projektje) projektgazdai teendőinek ellátásával bízta meg a Limes Szövetséget. 

2014-ben elkészült az Országos Limes Kulturális Turisztikai Fejlesztési Koncepció 

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


A sorozatjelölés 
• Azonos történeti-kulturális csoporthoz 

tartozó önálló szakaszok. 
• A sorozat, mint egész megfelel 

annak a követelménynek, hogy 
kiemelkedő, univerzális értékkel 
bír. 

A transznacionalitás 
• Különböző államok területét 

érinti  
Ütemezett (szakaszos) nevezés 



A Limes kapcsolódása 
a kultúrához, a turizmushoz és a gazdasághoz 













A limesben rejlő gazdasági lehetőségek: 

A kulturális örökség  Hadrianus fal 2010-ben 880 M Font bevételt hozott a falból élő 700 
tulajdonos és több, mint 2 000 vállalkozás számára (a kereskedelmi szálkáshelyektől és 
utazási irodáktól a múzeumokon át a civil szervezetekig, hagyományőrzők, stb.). Csak a 
látogatók száma 1,2 millió fő volt, a regisztrált vendégéjszakák száma pedig 3,7 millió! 
Fontos adalék, hogy közvetlenül a falnál a mintegy 340 Mrd Ft-nak megfelelő bevételnek 
csak a töredéke, mintegy 110 Mrd Ft keletkezett, a többi, mintegy 230 Mrd Ft-ot a fal 
miatt érkező turistáknak a környéken nyújtott egyéb (nem római vonatkozású) 
szolgáltatások révén realizáltak. Forrás: http://www.smith-creative.co.uk/HWHAR/ 
 
A világörökségi státusz elnyerése óta a Hadrianus-fallal kapcsolatos római emlékek iránt 
23,5%-kal nőtt az érdeklődés az interneten, a fallal kapcsolatos információs vonalra pedig 
egyedül 2010-ben 28 000 direkt megkeresés érkezett. A legalább egy vendégéjszakát is 
jelentő szálláshely-foglalások száma 2008 óta 14 %-kal nőtt. Mindez egyértelműen jelzi, 
hogy nem akadémikus érdeklődésről, hanem tényleges helyszíni látogatásokról van szó. 
A fal körzetében a látogatóknak 2010-ben 35 000 db szállásismertetőt, 60 000 db busz-
menetrendet, 200 000 db térképet is értékesítettek, 4 havonta pedig nyomtatott és 
online Világörökségi hírlevéllel, 2 havonta saját hírlevéllel jelentkeznek.  
 
Mindez Magyarország és az RPH mentén élők számára is reális lehetőség. 

http://www.smith-creative.co.uk/HWHAR/


Magyarország adottságai – bizonyos szempontból – még jobbak is. Hiszen az RPH Európa 
egyik főközlekedési útvonala, a Duna mentén fekszik (amelyen 2010-ben egyetlen év alatt 
mintegy 220 ezer turista hajózott a Magyar Turizmus Zrt. adatai alapján – és ez csak a 
hajóval érkezők száma). A vendégeknek jelenleg felajánlott turisztikai kínálattal az RPH ókori 
emlékei egységes csomagba szervezhetők. Megfelelő kereslet-elemzésen alapuló kínálati 
csomagok kialakításával így a skóciai limes-látogatókra jellemző 2-3 napos átlagos 
tartózkodás Magyarország esetében is reálisan elérhető (és akkor még nem beszéltünk 
Budapestről, ami jelenleg is önálló – de az RPH-hoz jól integrálható – turisztikai desztináció). 

Gazdaságpolitikai tervek Politikai relációk 

• A magyar kormány nagy jelentőséget 
tulajdonít a turizmusnak, ezen belül is 
kiemelten a wellness-, a lovas-  és a 
borturizmus fejlesztésének.  

• Az Új Széchenyi-terv különösen a 
borturizmus fontosságára fókuszál.  

• A Duna Stratégia lefedi a teljes dunai 
régiót, ezen belül a Riapa Pannonica 
teljes területét. 

 

• Koncepciónk koherens a kormányzat 
gazdaságpolitikai terveivel.  

• A Miniszterelnökség, az Emberi Erő-
források Minisztériuma és a Nemzet-
gazdasági Minisztérium bátorítják erő-
feszítéseinket. 

 
 

A limesben rejlő gazdasági lehetőségek: 



Új térkategória az Országos Területfejlesztési Koncepcióban 



68 településen 124 római emlék  
a Duna 415 km-es hazai szakasza 
mentén 
 
2 helyszín Szlovákiában 
 
Linearitás – Összekapcsolhatóság 
 
A lineáris védelmi rendszer 
funkcionális struktúrája a hadi út 
mentén fekvő erődök, őrtornyok és 
civil települések sorát foglalja 
magába LIMES  

TOURISM 
Limes-Tourism.EU 



  Miért mindez? – Mert a világörökség csak egy brand: konkrét tartalommal kell megtölteni  
szolgáltatásokkal és programokkal! 
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Aquincum szintén a római flotta 
feltételezett támaszpontja volt. 



Az első hazai gályarekonstrukciók (Óbudai 
Evezős Sport Egyesület, Horváth „Indián” Pál) 

 

  A hazai példa – az óbudai MUSCULUM-ok 
 

 
 
 

http://m.ezermester.hu/article.php?id=2580&title=Romai_galya_a_Dunan 
http://www.ose.hu/index.php?id=3014 

Az Óbudai Sport Egyesület Vízisport-szakosztályának 
vezetője, Horváth „Indián” Pál megrendelésére Kőfaragó 
József képzőművész vetette papírra a Dunán valaha 
futárszolgálatot teljesített római hadihajók másolatának 
terveit, amelyhez a Comói-tóból kiemelt hajót is alapul 
vette. Az építésben Horváth Pál fiai, a telep gondnoka, 
Mózes Róbert és Horváth Pál barátai közreműködtek. A 
gálya ötletét az aquincumi kikötő maradványainak 
feltárásakor megtalált kőbe vésett hajórajz adta. Iskolai 
osztálykirándulások, baráti társaságok, - korra való 
tekintet nélkül - szünidei programok a Dunán – 
mindazoknak, akik vízitúrázni szeretnének, vagy csak egy 
különleges élményre vágynak, hajózhatnak a gályával.  
 
Referenciatúrák: 
a budapesti vízi karnevál zászlóshajója 
a III. kerületi önkormányzati képviselők városnézése 
csillaghegyi Csillagház mozgássérültek élménytúrája 
tatai tavi Vízi parádé a helyi önkormányzat kérésére 
Győrben a Víz Napján a helyi önkormányzati 
képviselőtestület kérésére városnéző túra (több száz fő) 
Magyarországi cserkészszövetség élménytúrája (300 fő) 
a dunakiliti hajószépségverseny I. helyezettje 
csapatépítő tréningek, jutalom utak 
Esztergomban a "lampionos" és augusztus 20-i 
felvonulások rendszeres vendége. 

http://m.ezermester.hu/article.php?id=2580&title=Romai_galya_a_Dunan
http://www.ose.hu/index.php?id=3014


  Újabb rekonstrukciók 
Digitális kampány – honlap-információk érdeklődőknek: 
a magyarországi limes-szakasz és a Duna, illetve a hajózás 
kapcsolatáról, az egyesület és partnerei tevékenységéről: 
http://www.kriegsmarine.hu/hk/bp01102m.html 
http://hajosnep.blog.hu/2011/07/23/egyesuletunk_uj_vizekre_evez_1 
http://hajosnep.blog.hu/2011/09/10/musculus_szal_a_dunan 
http://hajosnep.hu/fotogaleria/romai-futarhajo-musculus 
http://hajosnep.blog.hu/2011/09/12/hajozo_romaiak 
http://hajosnep.hu/fotogaleria/navis-lusoria-romai-galya 

 
Sajtókampány: Egyesületünk a saját honlapja kínálta 
lehetőségek mellett az általános érdeklődésű szélesebb 
olvasói kört is szerette volna megszólítani. Ebben nagy 
segítséget nyújtott Nagy Áron, a Magyar nemzet 
munkatársa, aki a LAJTA Monitor Múzeumhajó felújítása 
óta követi nyomon egyesületünk minden tevékenységét. 
Segítségével a „Hajózó rómaiak” kampányunkról – és 
ezzel közvetve a Ripa Pannonicáról – a Magyar Nemzet 
olvasói is értesülhetnek. 
 
 

http://www.kriegsmarine.hu/hk/bp01102m.html
http://hajosnep.blog.hu/2011/07/23/egyesuletunk_uj_vizekre_evez_1
http://hajosnep.blog.hu/2011/09/10/musculus_szal_a_dunan
http://hajosnep.hu/fotogaleria/romai-futarhajo-musculus
http://hajosnep.blog.hu/2011/09/12/hajozo_romaiak
http://hajosnep.hu/fotogaleria/navis-lusoria-romai-galya


  Kiállítások + PR 



  Ókori római hajóépítő telep és víz alatti örökség központ 

Bár már számos nemzetközi példa van a hajórekonstrukciókra, a korabeli hajógyártást 
bemutató archeológiai park még nincs. Ezen kívül – mivel a dunai limes legfontosabb eleme 
maga a folyó volt – a római határvédelmi rendszer számos eleme ma is a Duna partján és a víz 
alatt található. E két körülmény adta az ötletet, hogy a TIT HMHE és partnere, a víz alatti 
örökség kutatásával foglalkozó Argonauta Kutatócsoport közösen dolgozzon az Európai Víz 
alatti Örökség Központ kialakításán. 
 

Az első eredmények (a Duna medrébe merült kikötőerődök, Bölcske és Szigetújfalu) azt 
mutatták, hogy jelentős eredmények várhatók a limes víz alatti elemeinek további 
felderítéséből, feltárásából. Ezek további vizsgálata mellett víz alatti régészeti felderítést kell 
végezni a Duna-parti táborok és erődök körzetében, mivel itt eddig nem ismert kikötői 
infrastruktúra, víz által elmosott épületrészek, leletek, sőt – szerencsés esetben – hajóroncsok 
előkerülése is várható. Szegeden pedig értékes római kori oltárok és más kőemlékek találhatók 
a Tisza medrében. 
 

A kutatás magában foglalja az összes kijelölt helyszín műszeres (SONAR) felderítését, valamint 
az ígéretes helyszíneken búvárrégészeti felderítő merüléseket, illetve dokumentálást, néhány 
esetben pedig feltárást is. 
 

2014 és 2016 között 24 helyszínen végeznénk szonaras kutatást, 10 helyszínen felderítő 
merülést, 2 helyszínen pedig feltárást. A búvárrégészeti munkát az Argonauta Víz alatti 
Örökségvédelmi és Folyami Régészeti kutatócsoport végzi, együttműködve, és szakmailag 
koordinálva a Pécsi Tudományegyetem Limes kutató csoportja által (illetve a később felállításra 
kerülő Danube Limes Világörökségi kezelőszervezettel együttműködve). A hajó-szerkezettani, 
stb. ismeretek közvetítésében egyesületünk közreműködik. 



Ám addig is, ezzel is: partnerszervezetünkkel, a Magyar Limes Szövetséggel közösen küzdünk azért, hogy - amint az a világ számos fejlett 
országában bevett gyakorlat - itt, Magyarországon is kialakuljon és elismertté váljon a "cultural heritage interpretation" (a kulturális örökség 
bemutatása), amelyet sajnos ma még sokan a szakmabeliek is csak "Disneyland"-nek minősítenek (szem elől tévesztve, hogy a kulturális örökség 
szakmailag maradéktalanul pontos, történelmileg hű, mégis látványos és a közönséget is bevonó, az élmény aktív részeseivé tevő, az élmény 
átélhetőségét biztosító bemutatása anyagi értéket képvisel, amely a szakmabeliek tevékenységének, a további feltárásoknak, stb. az anyagi fedezetét 
biztosíthatja). Az állam egyre kevesebb erőforrást biztosít a kulturális örökség fenntartására, méltó bemutatására, ezért ha a szakma és a helyi 
érdekeltek nem szerveznek olyan programokat, színvonalas rendezvényeket, amelyek folyamatosan nagy létszámú fizetőképes keresletet biztosítanak, 
akkor kulturális javak megőrzéséhez és bemutatásához szükséges anyagi erőforrások egy idő után elégtelen méretűvé zsugorodnak, vagy elapadnak. 
 

Ennek megelőzésére és a római birodalom határvonala, a limes világörökségi cím megszerzése előtt álló magyarországi szakasza fenntartható fejlesztésének 
támogatására hozta létre egyesületünk a "Hajózó Rómaiak" c. kampányát, amelynek célja, hogy széles körben tudatosítsa: a magyarországi limes-szakasz 
folyami jellegét, a hajózással való összefüggését és ezzel adjon a többi limes-szakaszhoz képest egyedi arculatot a magyarországi helyszíneknek, amely 
egyedi - nemzetközileg is piacképes - turisztikai és kulturális attrakciók, programok, programcsomagok kialakításához segítheti hozzá a kulturális örökségi 
helyszínnel rendelkező helyi közösségeket országszerte. Ennek érdekében kapcsolódtunk be a Magyar Limes Szövetség munkájába, amelyet tanácsainkkal, 
nemzetközi kapcsolatainkkal, fejlesztéspolitikai és forráskezelési gyakorlatunkkal támogatunk. 

  S mit építenénk? – természetesen a hiányzó hajót: egy folyami liburnát! 



  „Hogyan menedzseld jól a világörökségedet?” 



 





Az Országos Limes 
kulturális turisztikai koncepció 



A koncepció kiindulópontjai: 

• az RPH világörökségi várományosi helyszín a 417 km-es hosszával az UNESCO egyik 
legnagyobb, leghosszabb, szinte minden részében turisztikai hasznosításra 
alkalmas területe, 

• az RPH világörökségi várományosi helyszín a Frontiers of the Roman Empire cca. 
5500 km hosszú világörökségi helyszín sorozat első folyami helyszíne, amely 
időleges, kivételes turisztikai versenyelőnyt biztosíthat Magyarországnak, 

• az érintett teljes hazai Duna szakasz az RPH nevezés nélkül is Magyarország 
legalkalmasabban összekapcsolható, összekapcsolandó turisztikai egybefüggő 
útvonala, amelyen a világörökségi cím rövidtávon és relatíve kisebb bekerülési 
költséggel is képes az erős világpiaci konkurencia mellett versenyképes 
élményláncból álló kínálatot kialakítani (a brand megjelenésének időpontjától), 

• bizonyíthatóan minden új világörökség jelentős turizmust generál az adott 
desztinációban, de az előzetes felkészüléstől függ annak mértéke és tartóssága. 

• az RPH nevezésével összefüggő római és nem római alapú kínálat összekapcsolása 
a sokrétű kínálat kialakítása, nagy érdeklődési kör kiszolgálásának lehetősége 



A koncepció küldetése: 

• a római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica in Hungary (a 
továbbiakban: RPH) emlékei kulturális-turisztikai-gazdasági hasznosítása 

• ezzel a kulturális örökség megőrzésére fordítható anyagi erőforrások 
biztosításának elősegítése 

• ezzel hozzájárulás az ország legnagyobb világörökségi várományos területén 
található kulturális örökség fenntarthatóságának garantálásához, 

• így – áttételesen – a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a versenyképesség és a 
foglalkoztatás fokozásához. 



A koncepció küldetése: 

• A Magyar Limes Szövetség 2014-től kezdődően a limes magyarországi szakasza 
mentén egymást erősítő és egymással, valamint az adott fejlesztési helyszínen 
működő és gazdasági hasznot is termelő érdekelteket (idegenforgalmi 
szolgáltatókat, kulturális intézményeket, sport-szervezeteket, stb.) a limesre 
tekintettel összeszervező hálózat-fejlesztést és 

• a világörökségi várományosi helyszíneken található kulturális örökség 
bemutathatóságát biztosító vonzerőfejlesztést, standardizált infrastrukturális 
beruházásokat (és szolgáltatásfejlesztést) kíván megvalósítani. 

 
Ennek során kiemelten fontos és mindenkor érvényesítendő fenntarthatósági 
szempont, hogy az örökségvédelem, illetve a világörökségi egyezmény célja az 
emlékek in-situ megőrzése, amelyet nem veszélyeztethet az emlékek bemutatása, és 
nem lehet a fő cél az árbevétel generálása. 
 
• A RPH turisztikai hasznosítása 2 fő prioritáson alapul: 
  

– a római Limes hazai szakaszának a Ripa Pannonica turisztikai hasznosításán és a 
– Duna meglévő nem római attrakcióinak turisztikai hasznosításán. 



A koncepció fő célkitűzése: 

Olyan turisztikai kínálat tervezési anyag előkészítése, amely 

• a Duna magyarországi szakasza mentén 

• olyan dominánsan kulturális turisztikai kínálat koncepcióját fekteti le, amely a Ripa 
Pannonica in Hungary UNESCO világörökségi nevezésében szereplő római 
attrakciókat összekapcsolja a térség nagyszámú további nem római alapú 
attrakciójával 

• a kulturális kínálat mellett sokdimenziós 

– aktív turisztikai, 

– Egészségturisztikai 

– És hivatásturizmussal kapcsolatos 

kínálatot tervezzen és így egy új fejlesztési régió komplex kínálatát körvonalazza a 
Duna magyarországi szakasza mentén (és minden olyan tevékenységet 
integráljon, amely lehetőséget ad gazdaságos működésre). 





A koncepció hatásterülete: 



 

























A koncepció üzleti modelljének vázlata 

• Non profit szervezet felállítása. Ez egy egyszemélyes Kft., amelynek tulajdonosa: a 
MLimSz. (ezért mindenki, aki a szövetségbe belép, tulajdonos). 
 

• A Kft. feladata csak a Duna-menti szolgáltatások piacra vitelének támogatása. 
 

• A Kft. bevételeit a szolgáltatások értékesítéséből származó jutalékok jelentik (5% - az 
általános közvetítői jutalék 10% !), amelyeket kötelezően visszaforgat a működésre (non 
profit jellege miatt). 
 

• A Kft. nem utazási iroda, vagyis nem a napi bonyolítást végzi (ezt az adott feladatra és 
határozott időre, versenypiaci elvek szerint megbízott utazási irodák végzik), hanem 
szolgáltatási csomagokat szervez és ajánl ki (jelenít meg a hazai és a nemzetközi piacon) 
a honlapja segítségével, nemzetközi vásárokra viszi ezeket, magyar és idegen-nyelvű 
kiadványokat készít.  
 

• Ezzel addicionális támogatást nyújt a helyi szolgáltatóknak, amelyeknek ezt a 
tevékenységet (saját szolgáltatásuk önálló marketingjét) egyedül – a Szövetség 
közreműködése nélkül – csak további költségek ráfordítása mellett (nagyobb erőforrás-
ráfordítással) lehetne ellátni. 

 
 
 



Magyar Limes 
Szövetség 

 
(régészeti és 

kapcsolódó egyéb 
attrakció-helyszínek) 

Irányító 
testület 

Helyi 
turisztikai 

érdekhordozók 

Tudományos 
Bizottság 

Turisztikai 
ipar egyéb 
szereplői 

Célok: 
• a római örökségi elemek jobb meg-

őrzése és bemutatása, 
• a turisták számának (a látogatásuk-

ból származó bevételek) növelése, 
• a programterület – mint egy minő-

ségi turizmust nyújtó terület – imá-
zsának és profiljának erősítése. 

 
Az üzleti modell a végső felhasználóra, 
fogyasztóra orientált piaci termék fej-
lesztésére és értékesítésére irányul. 
  
Az alkalmazott fő megközelítések: 
• a terület turizmusának élénkítése és 

stimulálása, az út menti attrakciók 
fejlesztése 

• az út elemei (az egyes helyszínek és 
az érdekhordozók) közötti belső ko-
hézió erősítése 

• a romok láthatóságának és felfog-
hatóságának (érzékelhetőségének, 
befogadhatóságának) fokozása 

Szervezet és működés 



Szervezet és működés 
I) A fejlesztett turisztikai termék legyen: 
• versenyképes 
• Integrált (hálózatosan is értelmezhető és egy helyszínen többféle élményt kínáló) 
• határokon átívelő 
  
II) A koalíció-alkotás jegyében egyidejű munka folyjék: 
• az út egyes attrakció-helyszíneivel (ókori romok, borászatok) 
• a helyszíni szolgáltatókkal (kereskedelmi szálláshelyekkel, éttermekkel, stb.) 
• a turisztikai ipar egyéb szereplőivel (idegenforgalmi irodák, reklámcégek, stb.) 
az összekapcsolt tematikus útvonal és annak útitervei, úti programjai kialakítása és 
működtetése érdekében. 
 
III) Közös honlap, egymást támogató voucherek, a tagszervezetek maguk felelnek a 
szolgáltatásaik minőségéért és a kínálati elemeikért. 



Mitől kulturális egy tematikus út…..? 
És mitől tematikus…, És mitől kulturális…, És mitől út…? 

• Apró értékek láncra-fűzése 
 

• Azonos rendezőelv (pl. kulturális) szerint 
 

• Akár önálló turisztikai termékké is 
válhat 
 

• Értékesíthető, mert komplex 
 

• Valóságos útvonal- gondolati útvonal 
 

• Az ÚT állomásai garantáltan elérhetőek 
 

• Az ÚTon „vezetve van” a turista 
 

• Kézről-kézre adják 

• „Önkiszolgáló-önvezetéses” 
látogatómenedzsment 
 

• Relatíve olcsó, egyszeri komolyabb 
infrastruktúrális befektetést igényel 
 

• Később „csak” fenntartás 
 

• „átláthatóvá teszi” a térséget 
 

• Összefogott, koordinált, egységes 
 

• Az igazi felhasználói oldal: turizmus 



• „A tematika=ami összeköt” 
 

• BÁRMI lehet, innováció és 
kreativitás előnyben ! 

 
 
 
 

• Könnyebb azonosíthatóság 
 

• Könnyebb célcsoport-meghatározás 
 

• Megfelelő kialakítás 
 

• Célzott marketing 

Mitől kulturális egy tematikus út…..? 
És mitől tematikus…, És mitől kulturális…, És mitől út…? 

• „Újracsomagolás” 
• Új attrakciók kialakítása 
• Helyi  erőforrások védelme 
• Költségtakarékosság 
• Észlelt távolság csökkentése 
• Élményközpontúság 
• Kereslet és kínálat időbeni és 

térbeni diverzifikálása 
• Új keresleti réteg elérése 



Mitől kulturális egy tematikus út…..? 
És mitől tematikus…, És mitől kulturális…, És mitől út…? 

• Új elemekkel bővítés 
• Helyi termelők, lakosság bevonása 
• Újragondolt falusi turizmus 
• Korcsoportos variációk 
• Közlekedési eszköz szerinti  

bejárhatóság 

• „Szakma”/ nagyközönség verzió 
• Időtartam szerinti verziók 
• Nemzetiség ( küldőterületi) szerinti 

verziók 
• Akadálymentes verzió 
• Csatlakozás másik úthoz 
• Csatlakozás európai úthoz 
 
 
 



Mitől kulturális egy tematikus út…..? 
És mitől tematikus…, És mitől kulturális…, És mitől út…? 

• Koordinátor megtalálása – az 
„egységesítő szervező” 

 
• Marketing 

- a „ helybeni eladó ” 
- Információ szolgáltatás 

o Személyes 
o Nyomtatott 
o On line 
o Web 1-2-3 
o Apps 

 
• Értékesítés – a „ távoli eladó ”  



Mitől kulturális egy tematikus út…..? 
És mitől tematikus…, És mitől kulturális…, És mitől út…? 



Jó példa: Makó - Makovecz út 

Garantált Makovecz-túrák 2014. június 7-től 
minden szombaton indulnak magyar és 
angol nyelven, igény szerint 9.00 vagy 10.00 
órai kezdéssel. 
 
Részvételi díj 1.000 Ft/fő, családok esetén a 
gyerekeknek ingyenes. A gyalogos túra 
hossza kb. 1,5 óra és minimum 5 fő 
jelentkezése esetén indul. Jelentkezni a 
makói Tourinform Irodában lehet 
nyitvatartási időben.  
 
A túra ajánlott útvonala:  11 Makovecz Imre 
által tervezett épület érintésével gyalogos 
városnézéssel összekötve 
 
  

http://turizmus.mako.hu/web/gues
t/makovecz-tura 



Jó példa: Dél-Dunántúl - Hőspróba 

 
 
 

 
 

• 2011 óta  
• Családi program 
• „Beöltözős-vívós-lantozós” 
• Várak története meseszerűen 
• Várról-várra vezet  a Dél-

Dunántúlon 
• Felnőtteknek okostelefonos 

alkalmazás 
• Gyerekeknek játékok 
• Virtuális kalandjáték 
• Maradandó élmények+ kézzel 

foghatóak is 

www.hosproba.hu 



Jó példa: EDEN- Hortobágy 

 
 
 

 
 

• Legjobb élő hagyományokat őrző 
desztináció  

• Újracsomagolás 

• Pásztorélet 

• Szent György napi kihajtás – Pásztorádvent 
– hagyományok újrateremtése 

• Csárdák Útja 

• Szürkemarha Út 

 
 
 



Jó példa: „Die Sisi Strasse” 

 
 
 

 
 

• Egykori K und K életérzés 
(Németország, Ausztria, 
Magyarország és 
Olaszország), 
 

• Erzsébet királynéhez köthető 
kastélyok, kúriák, parkok, 
kávéházak, hotelek 
 

• 2002 óta működik, magyar 
tagjai: Herend, Budapest, 
Gödöllő 

 www.sisi-strasse.info 



Jó példa: Tematikus - „alternatív” városnézések 

 
 
 

 
 

www.sisi-strasse.info 

• Kultúrtörténeti séták : „Toronyiránt”, Titkos kertek, 
      „A fal adja a másikat” 

• Tematikus séták: „ krimi-túra, „Így laktatok Ti…” 

• Gasztronómiai séták: „habkönnyű  
      túra, kávéházi barangolások, 
      Hosszúlépés túra 

• Épületbejárások 
• „Hűlt helyek és forró nyomok” 
• Gazdagréten a Szomszédokkal 

 
Klasszikus termékfejlesztés: 
„Sárga esernyő”-től az AR-ig 

 
 



A koncepció 
megvalósítása – források, teendők 



A limes fejlesztési szükségletei 

A világörökségi jelöléshez: 

• A helyszínek alkalmassá tétele a világörökségi listára való felterjesztésre (?) 

• A Forster Központ Világörökség Titkárság által irányított és a Titkárság által 
megvalósított világörökségi ügyek finanszírozására, évi 300-350 millió Ft szükséges. 
Ebből kívánják biztosítani egy 10 fős Titkárság működését.  

 
A turisztikai hasznosításhoz: 

• Az egyes örökségi helyszínek bemutathatóságát szolgáló infrastrukturális fejlesztések 
(restauráció, rekonstrukció), 

• A vendégfogadó infrastruktúra kialakítása/fejlesztése, a helyi idegenforgalmi 
szolgáltatók és szolgáltatások fejlesztése (desztináció-menedzsment, promóció, 
szolgáltatói hálózatos együttműködések szervezésének és fenntartásának támogatása, 
stb.) 

a Magyar Limes Szövetség tagságának – a standardizálás garanciáját jelentő – 
iránymutatásai, határozatai szerint, a kezelési tervvel összhangban. 



A 2014-2020-as EU-s fejlesztések 

• Az OP-k első változata elkészült. Társadalmi partnerségük (a véleményezés) 
határideje 2013. november 1. volt. (http://www.nfu.hu/forum_pate/29) 

• Az OP-k közül 2 olyan van, amely közvetlenül alkalmas a fejlesztési szükségletekhez 
igazodó támogatások nyújtására: ez a TOP és a GINOP. 

• A TOP célrendszerének releváns fókusza az 1. számú, a „Térségi gazdaságfejlesztés 
a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében” c. prioritási tengelyen a 2. „Térségi 
szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés” és a 3. „Alternatív helyi, 
térségi és hálózati gazdaságfejlesztés” c. intézkedésben jelenik meg. 

• A GINOP célrendszerének releváns fókusza az 1. számú, a „Vállalkozások 
versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése” prioritási 
tengelyen  a „Támogató üzleti környezet fejlesztése” c. intézkedésben, valamint a 4. 
számú, a „Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek 
hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül” c. prioritási 
tengelyen jelenik meg. 

http://www.nfu.hu/forum_pate/29


A TOP releváns forrásai: 

A GINOP releváns forrásai: 



Elérhetőségeink: 
• www.hajosnep.hu 
• https://www.facebook.com/167321909959726/timeline/2010#!/pages/TIT-Haj%C3%B3z%C3%A1st%C3%B6rt%C3%A9neti-

Modellez%C5%91-%C3%A9s-Hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C5%91-Egyes%C3%BClet/167321909959726 
 
További információk: 
• http://www.kriegsmarine.hu/hk/bp01102m.html 
• http://hajosnep.blog.hu/2011/07/23/egyesuletunk_uj_vizekre_evez_1 
• http://hajosnep.blog.hu/2011/09/10/musculus_szal_a_dunan 
• http://hajosnep.hu/fotogaleria/romai-futarhajo-musculus 
• http://hajosnep.blog.hu/2011/09/12/hajozo_romaiak 
• http://hajosnep.hu/fotogaleria/navis-lusoria-romai-galya 

Köszönöm a figyelmet! Kérdések?  

https://www.facebook.com/167321909959726/timeline/2010
https://www.facebook.com/167321909959726/timeline/2010
https://www.facebook.com/167321909959726/timeline/2010
https://www.facebook.com/167321909959726/timeline/2010
http://www.kriegsmarine.hu/hk/bp01102m.html
http://hajosnep.blog.hu/2011/07/23/egyesuletunk_uj_vizekre_evez_1
http://hajosnep.blog.hu/2011/09/10/musculus_szal_a_dunan
http://hajosnep.hu/fotogaleria/romai-futarhajo-musculus
http://hajosnep.blog.hu/2011/09/12/hajozo_romaiak
http://hajosnep.hu/fotogaleria/navis-lusoria-romai-galya
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