
MEGHÍVÓ 
a 2017.06.21.-én, szerdán 10 órakor kezdődő 

DUNA-LIMES konferenciára 

a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermébe 

  
  
Tisztelt Címzett! 
  
A Magyar Limes Szövetség számos település és az Nemzetgazdasági Minisztérium anyagi 
támogatásával elkészítette és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak benyújtotta "A Duna-
Limes program egységbe foglalt turizmusfejlesztési koncepciója"-t. A koncepció a teljes hazai 
Duna szakaszt érintő Limes UNESCO világörökség már 2019-ben várható elérésekor jelentkező 
nemzetközi kereslet kiaknázását szolgálja, készíti elő. 
A római Limes világörökségi nevezés előkészítésének és az ahhoz kapcsolódó rómain kívüli 
turisztikai feladatainak bemutatására a Magyar Limes Szövetség konferenciát szervez, amelyre 
tisztelettel meghív minden címzettet, érintettet. 
 
Szlogen: A Duna menti turizmus nagy lehetősége! 
  
A folyamatot, turisztikai, gazdasági lehetőségeket, kölcsönhatásokat, tervezési irányelveket 
bemutató nyomtatott és digitális kiadvány: http://online.fliphtml5.com/uovt/fqzs/ 
  
Kereskedelmi kiadványaink és a hozzá tartozó az élményelemeket gyűjtő honlapunk: 
- angol: http://online.fliphtml5.com/uovt/wjeu/ 
- német: http://online.fliphtml5.com/uovt/kkvm/  
- honlap: www.danubetourism.eu  
  
A Duna-Limes Konferencia helyszíne: 
Magyar Nemzeti Múzeum díszterme, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. 
  
Időpontja: 2017.06.21., szerda 10 óra 
  
Érkezés, regisztráció: Főbejáraton keresztül 9 órától – 9.50-ig. 
  
Az konferencián való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött! Kérjük részvételi 
szándékukat a saller.dk@gmail.com  címen jelezzék! Kérjük a kezdési időpontot pontosan 
betartani szíveskedjenek! 
  
Regisztrációhoz szükséges információk: Szervezet és/vagy képviselt, érdeklődési terület; 
érintettségi terület a Duna-mentén, vagy a tevékenységhez, érdeklődéshez csatlakozóan; 
résztvevő olvasható neve; telefonos, mail elérhetősége. (Az adatokat csak a program keretein 
belüli kommunikáció céljára, ahhoz csatlakozóan használjuk fel.) 
  
Parkolási lehetőség: A Pollack Mihály téren a Magyar Nemzeti Múzeum mögötti 
mélygarázsban (http://pollackgarazs.hu/megkozelites/ ). 
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Minden érdeklődőt, érintettet várunk a rendezvénye, így a meghívó továbbítható, de mint 
leírtuk regisztrációhoz kötött! 
  
A konferencia programja hamarosan megtekinthető a www.ripapannonica.hu honlapon. 
  
 

Program: 
  
9-9.50 Regisztráció 
10-10.10 Felkérés a megnyitásra 
10.10.-10.20 Ízelítő a "Duna menti" kultúrából I. 
10.20-10.30 Köszöntő és megnyitó (Varga Benedek MNM főigazgató és Dr.Visy Zsolt mint 
miniszteri biztos) 
 
Konferencia: 
10.30-11.10 A dunai Limes magyarországi szakasza világörökségi várományos helyszín nevezési 
előkészületei, tervezett beadása a 2016 IX.27. Kormány rendelet szerint 2018 januárban. (A 
nevezett helyszínek fejlesztési elképzelései.) 
Előadó Dr.Visy Zsolt mint miniszteri biztos. 
11.10.-11.20 Kérdések az előadóhoz és a koncepciót elkészítő további jelenlévő tervezőkhöz. 
  
11.20-12.00 Az elkészült és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak benyújtott "A Duna-Limes 
program egységbe foglalt turizmusfejlesztési koncepciója" bemutatása és további javaslatok. 
Előadó: Dr. Karsai Árpád MLimSZ turisztikai szakértő. 
12.00-12.15 Kérdések az előadókhoz. 
  
12.15-12.35 A Magyar Limes Szövetség és turisztikai szervezetének a Duna-Limes Turizmus 
Nonprofit Kft. értékesítési munkájának rövid bemutatása, nemzetközi terveink, felkérés az 
együttműködésre.  
Előadó: Hirschberg Attila MLimSZ ügyvezető elnök 
12.35-13.00 Kérdések az előadóhoz, előadókhoz bármely eddig elhangzott témában. 
  
13.00-13.10 Ízelítő a "Duna menti" kultúrából II. 
13.00-13.45 Szendvics-büfé  
  
 
 
Üdvözlettel:  
 
Hirschberg Attila 
E-mail: attila@hirschberg.hu 
Magyar Limes Szövetség ügyvezető elnök/Acting President 
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Henszlman Díjazottja 
Mobil: +36-30-9335436 
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