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és  a 

Együttműködés

Célunk: piacképes ajánlatok 
utazási irodáknak

A Duna-Limes Program  bővíti az utazási irodák 
eladható árualapját



Marketing
Duna-Limes Brand építése    Márkapillérek:

➢ Római Limes 
➢ Duna
➢ Világörökség
❑Mobilalkalmazás és web felület MLimSZ saját fejlesztés

Weboldal :

http://www.danubetourism.eu/

Nyomtatott kiadványok:

Angol:

http://online.fliphtml5.com/uovt/wjeu/
Német :

http://online.fliphtml5.com/uovt/kkvm/

Tervek : Limes E-Kártya

http://www.danubetourism.eu/
http://online.fliphtml5.com/uovt/wjeu/
http://online.fliphtml5.com/uovt/kkvm/


Vásárok B2B, B2C Berlin, London, Párizs, Berlin, Rimini



Vásárok a helyszín nyelvén készült flyerekkel



Web feltöltés folyamatosan  

www.danubetourism.eu

http://www.danubetourism.eu/


Klikk, 
majd



Az ötlet , az UNESCO várományosi lista és a turisztikai  koncepció

UNESCO jelölés és a turisztikai hasznosítás ötlete, Vállalkozásszervezés –
hálózatfejlesztés a Duna mentén: Hirschberg Attila 2008 óta

Elképzelések:

➢Római vonzerők + Duna + más Duna-menti vonzerők = Ígéretes 
szuperdesztináció.

➢A Duna melletti 25 km-en belüli sáv turizmusfejlesztése a 
térségeken átnyúló vidék gazdasági kitörési lehetősége

➢Az UNESCO brand értékesítési versenyelőnyt adhat 



Limes és Duna-Limes Program

❑ UNESCO nevezés Egyetemes értékek 

A nevezés :Ripa Pannonica Hungarica

Kormányhatározat (2016.IX.27).  

❑Turizmus fejlesztés 

A Duna-Limes Program       



Hadriánus fal Anglia

http://hadrianswallcountry.co.uk/

http://hadrianswallcountry.co.uk/


Antonius fal



Német Limes



Ausztria Carnuntum (Hegyeshalom közelében)

Látogató:
250.000 /év



Carnuntum



Savaria Fesztivál  130.000 fő/év  



A koncepció 2016

Támogató: NGM Minisztérium és Duna menti települések 
Lébény, Mosonmagyaróvár, Komárom, Tokod, Újpest, Göd, 
Szigetmonostor, Verőce, Vác, Nagytétény, Érd ,Ráckeve, Százhalombatta, 
Dunaújváros, Dunaföldvár, Paks, Kölked , Szekszárd, Mohács, Pécs, 
Máriakálnok, Gönyű, Nagyszentjános, Abda, Kunsziget, Öttevény, 
Bezenye, Rajka ,Mecsér, Kimle, Ács, Almásfüzitő, Tokod, Esztergom, Göd, 
Óbuda, Budafok-Nagytétény Kalocsa, Sióagárd, Duna-Dráva Nemzeti 
Park



A turizmuskoncepció - A megbízó MLimSZ - A készítők:



A turizmus- koncepció 

A 417 km hazai Duna szakasz 16 szakaszán az adott térség fejlesztési 
ötletei: projektötletek 

( köztük a nagyprojektek költséghaszonelemzéssel)

❖ Átfogó helyzetelemzésen, versenytárselemzésen alapulnak, 
forrástérképpel ellátottak

❖TEMATIKUS ÚT ,melyen a látogató végig is haladhat (mint pl.El Camino) 

❖A térségek tervezése a helyi önkormányzat, főépítész, TDM, 
vállalkozók részvételével szoros egyeztetésben, fórumokkal 
készült 



Attrakciók és fogadóképesség  a Duna-mentén + Pécs











.



3  Fázis villámképei:

❑1.Fázis: gyorsan megvalósulóban: A nevezés idejére 66 helyszínen 
korszerű táblák, megközelítés biztosítása: a LIMES hozzáférhető, látható, 
ért(elmez)hető. ( 2018 Január )

❑2.Fázis: GINOP-VEKOP: kb. egy tucat helyszínen a bemutathatóságot 
célzó turisztikai fejlesztések, ezen belül 2 helyszínen nagyobb 
attrakciófejlesztés (1 Komárom, 1 Dunaújváros) Start:2017

❑3.Fázis: Koncepció Megvalósítás. az összes (66) helyszínen egységes 
turisztikai fejlesztés. 2018-2030 helyi akarat és források függvényében.



1.Fázis

• UK foto

Táblák a 66 helyszínen.
Az illusztráció a skóciai 
UNESCO helyszínek táblái.  



2. Fázis GINOP VEKOP fejlesztések tucatnyi 
helyszín

GINOP pályázatok októberben beadva

Látogatószám növekmény: 

Minden 50 ezer Ft támogatásra 1

Plusz látogató

Illusztráció az egyik  NEM 

A PROGRAMON BELÜLI helyszín:

Tác (Látogató 20ezer az első félév)



Beadott pályázatok:   Helyszínek 
(hamarosan sajtónyilvánosság előtt)

Katonai építmények  bemutatása látogatóközpont / fogadóépület, szakmai 
kiállítások a helyszín római kori történetét, az egykori katonák életét, és a 
római katonai stratégia 

látvány régészeti bázis/régészeti park 

majd ki a legfiatalabb generációnak 

kültéri és beltéri történeti játszóház 

iskolás csoportokat megcélozva 

gazdag római kori múzeumpedagógiai

foglalkozásokra kerülne sor.



3.Fázis. Átfogó turisztikai kínálatfejlesztés a 
koncepció szerint
180 projekt.

Példák: Lipóti

látogatóközpont 

Legördülő képek:

Vasfüggöny projekt,

Verőce Kikötőerőd,

Hajógyári sziget,

Dunaújváros stb



Attrakciók és fogadóképesség  a Duna-mentén + Pécs



Attrakciók és fogadóképesség  a Duna-mentén + Pécs



Attrakciók és fogadóképesség  a Duna-mentén + Pécs



Attrakciók és fogadóképesség  a Duna-mentén + Pécs



A koncepció Kiemelt projektek becsült mutatói

▪ 8 759,5 millió Ft beruházási költség  (Ez három és félszerese annak 
,amelyet de facto a GINOP-VEKOP ból meg lehet valósítani)

▪ 477 500 fő látogató

▪ 101 munkahely

▪ 482,5 millió Ft árbevétel/év



Koncepció További projektek

Mutatók:

Beruházás jellege   DB

Attrakciófejlesztés 59

Infrastruktura 66

Szuprastruktura és szolgáltatás 37

Rendezvény 4

Szervezet, marketing 7

Integrált településfejl. 6

▪Db: 180 
▪Beruházás költsége :150 mrd
HUF
▪Munkahelyteremtés: 390
▪Látogatónövekmény:2,7 millió 
(fő/év)
▪Várható direkt bevétel  
2,5 mrd HUF Indirekt: 5 mrd HUF



Bekapcsolódó területek, új érdekeltek, 
további új projektek a jövőben 



Új ígéretes kínálat a világörökség előnyével

▪Márkázható ,újat és egyediséget hoz 

▪ Előkészített, rendkívül sokszínű

▪Nemzetközi hálózatra kapcsolt

▪ Bővíti az utazási irodák eladható árualapját 



Várjuk  kérdéseiket, javaslataikat! 

A Program elindítója,  MLimSZ elnöke, a MLimSz Non Profit Kft 
igazgatója

Hirschberg Attila 

hirschberg.attila@gmail.com

30/9335436

És a program vezető turisztikai tanácsadója

karsai.arpad@upcmail.hu

20/9620703

mailto:hirschberg.attila@gmail.com
mailto:karsai.arpad@upcmail.hu

