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Sajtóanyag 

 
Nagy lehetőség nyílik a Duna-menti turizmus rövidtávú sikeres 
fejlesztésére, mert várhatóan 2019-ben az egész terület UNESCO 
világörökségi részévé válik, amely felhívja arra a nemzetközi figyelmet 
 
Turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű konferenciát szervez a Magyar Limes Szövetség 
június 21-én Budapesten. A szervezet egyik célja, hogy a teljes magyarországi Duna limes 
szakaszt UNESCO világörökséggé nyilvánítsák, a másik hogy ez gazdaságilag hasznosuljon az 
érintett területen. Ezzel a térség a világ egyik legnagyobb összefüggő világörökségi 
akcióterületévé válhat, amelyen megjeleníthető, értékesíthető minden ami érték. 
 
Magyarország számára a nemzetközi turizmus piacán kivételes lehetőséget kínál a Duna mentén 
található összefüggő, térségeken átnyúló római és nem római alapú turisztikai kínálat. A Magyar 
Limes Szövetség előkészítő munkájának köszönhetően mára kézzelfogható közelségbe került, hogy 
a Római Birodalom egykori tartományának, Pannoniának a Duna mentén húzódó határa, a limes az 
UNESCO világörökség része lehessen 2019-re. Az érintett terület 417 kilométer hosszú, a magyar 
rész az osztrák határtól egészen Kölkedig és turisztikai vonzerőben Pécsig nyúlik. A római limes 
magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica UNESCO világörökségi státusza rendkívüli gazdasági 
élénkülést hozhat a turizmus fellendülése által, amennyiben egy egymásra épülő, minden (nem 
csak római) turisztikai ágat bevonó egységesített kínálatot alakítunk ki. 
 
A Magyar Limes Szövetség számos település és az Nemzetgazdasági Minisztérium anyagi 
támogatásával 2016 végén nyújtotta be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak „A Duna-Limes 
program egységbe foglalt turizmusfejlesztési koncepciója” című részletes tervet és költségbecslést. 
A koncepció a teljes hazai Duna szakaszt érintő Limes UNESCO világörökségi cím 2019-ben várható 
elérésekor jelentkező nemzetközi kereslet kiaknázását készíti elő. A koncepció - térségi 
csúcsvonzerőként - 17 kiemelt projekt esetében hozamszámításokkal évi 478.000 látogatót és 102 
új munkahelyet vetít előre, a tágabb elképzelés realista számításai – mint kereseti forrásokat - 
további 182 projektet nevesítenek, amelyek évi 2,7 millió látogatót és 390 munkahelyet 
prognosztizálnak. Ezekhez még hozzá kell számolnunk a kiegészítő szolgáltatások elvégzésében 
résztvevőket is, amely az ipari, mezőgazdasági és szolgáltatási kör jelentős részét érinti. 
 
A 2016 IX.27. Kormányrendelet szerint az UNESCO világörökségi nevezés beadási határideje 2018. 
január, amit Magyarország közösen nyújt be Ausztriával, Németországgal és Szlovákiával. Ezzel a 
világ egyik legnagyobb összefüggő világörökségi területévé válhat, amely turisztikai kínálata és 
ezért nemzetközi vonzereje is óriási. Egyik példája, hogy három főváros, Bécs, Pozsony, Budapest 
található a területen, amelyhez negyedikként turisztikailag csatlakoztatható még Belgrád is. Az 
egyik legfontosabb cél, hogy ne csak a fővárosokban koncentrálódjon a turizmus, hanem a 
világörökség által érintett területeken, azok mellettieken és közöttieken is. 
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Fontos tudni, hogy 
- a 2016 IX.27. Kormányrendelet (a Duna mentén található római emlékek) prognosztizálják az 
elképesztő méretű UNESCO világörökségi cím elérését, így a területre irányuló kiemelt nemzetközi 
figyelem kezdetét (2019, 2020), 
- a turizmus megindulásának, egyes helyszíneken a nagyobb látogatószám fogadásának a 
feltételeit nem teremtjük meg, úgy nem fogjuk tudni kihasználni a világhírből fakadó érdeklődést, 
- amennyiben "A Duna-Limes program egységbe foglalt turizmusfejlesztési koncepciója"-ban 
leírtak legalább minimumát nem kezdjük el 2017-ben megvalósítani, úgy le fogjuk késni a 
világhírből fakadó érdeklődést, 
- a felkészülés elmaradása esetén a várható látogatószám drasztikus csökkenésére lehet számítani 
a számos hazai és nemzetközi példa alapján, 
- a kultúra, kultúránk magasabb színvonalon való bemutatásának, sok helyen a fennmaradásának 
szinte az egyetlen lehetőségét hordozzuk, 
- számos, eddigiekben holt tőkét tudunk bekapcsolni, értékesíteni; magunknak, a közösségnek, az 
országnak bevételt, munkahelyeket teremteni, 
- ha mi, érdekeltek, érintettek nem lobbizunk, teszünk a megvalósulásért, más biztosan nem fogja 
megtenni. 
A világörökségi nevezés előkészítésének és az ahhoz kapcsolódó turisztikai feladtok bemutatására 
a Magyar Limes Szövetség konferenciát szervez június 21-én 10 órától Budapesten a Magyar 
Nemzeti Múzeumban, amelyre szeretettel várnak minden érdeklődőt. A részvétel térítésmentes, 
de regisztrációhoz kötött. A konferencia programja a csatolt dokumentumban található. 
 
Részletek: http://www.ripapannonica.hu 
 

http://www.ripapannonica.hu/

