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Csapó János

A turizmustervezés fenntartható aspektusainak 
vizsgálata Béda-Karapancsa területén

���%(9(=(7ė��$�.87$7È6�(/ė=0e1<(,�
Az elmúlt években számos kezdeményezés, civil, szakmai és politikai fórum foglalkozott a Duna (nem 
csak) turisztikai hasznosításával és annak komplex problematikájával kapcsolatban (EU Bizottság 
EUrópai DUna régió stratégia 2010, Dövényi z. – HajDú z. (szErk.) 2002, váti 2010). Szak-
PDL�V]HPSRQWEyO�LV�V]HUHQFVpV��KRJ\�D�N�O|QE|]Ę�KD]DL�pV�QHP]HWN|]L�SURMHNWHN��GRNXPHQWXPRN��
VWUDWpJLiN�D�'XQD�PHQWH�WXULV]WLNDL�YRQ]HUHMpQHN�IHMOHV]WpVpW�DODSYHWĘHQ�D�IHQQWDUWKDWyViJ�MHJ\pEHQ�
LV�pUWpNHOWpN��tJ\�D]�HJ\HV�NXWDWiVL�DQ\DJRN�UiYLOiJtWRWWDN�D�WpUVpJ�WXULV]WLNDL�IHMOHV]WpVpQHN�DODSYHWĘ�
NHWWĘVVpJpUH�LV��

Eszerint jelenleg a Duna menti partszakaszok mintegy 60%-a természetes állapotában található, 
DKKR]�D]RQEDQ��KRJ\�D�WiUJ\DOW�WpUVpJHW�EiUPLO\HQ�WiUVDGDOPL�JD]GDViJL�IHMOĘGpVL�SiO\iUD�OHKHVVHQ�
állítani, a természetes közeghez „hozzá kell nyúlni”, azt valamilyen szinten meg kell bolygatni (Csapó 
j. – Marton g. – szaBó g. 2011, gyEnizsE p. 2010, LóCzy D. – gyEnizsE p., gyUriCza L. 1998, 
szaBó, g. 2009., szaBó, g. – spiEgLEr, p. 2009., DáviD L. – BUjDosó z. 2012). 

0DJD�D�GXQDL�KDMy]iV�IHMOHV]WpVH�VHP�PHQWHV�D�SUREOpPiNWyO��D�IHOPHU�OĘ�WHUPpV]HWL�WiUVDGDOPL�
gazdasági konfliktusoktól, hiszen az egyik oldalon – ideális természeti feltételek mellett – a hajózás 
N|]WXGRWWDQ�D�OHJN|UQ\H]HWNtPpOĘEE�WHKHUV]iOOtWiVL�IRUPD��D�PiVLN�ROGDORQ�YLV]RQW�D�KDMy]iV�IHMOHV]-
WpVpQHN�PHJYDOyVtWiVL�IRO\DPDWD�LJHQ�MHOHQWĘV�WHUPpV]HWL�pUWpNYHV]WpVVHO�pV�YHV]pO\H]WHWpVVHO�MiU��tJ\�
W|EEHQ�~J\�YpOLN��D�'XQD�Y|OJ\�MHOHQOHJL�iOODSRWiQDN�D�PHJWDUWiVD�D�FpO��DODFVRQ\�PHU�OpVĦ�KDMyN�
használatával (szaBó g. – spiEgLEr p. 2008). Fentiek tudatában azt is szeretném kihangsúlyozni, 
KRJ\������WĘO�D]�(XUySDL�8QLy�V]DQNFLRQiOQL�IRJMD��KD�HOPDUDG�HJ\�DGRWW�±�DUUD�DONDOPDV�WpUVpJEHQ�
– a hajózási folyamatok feltételeinek kialakítása, illetve fejlesztése (váti – Mta rkk nyUgat-
Magyarországi tUDoMányos intézEt 2008).

Mivel a tanulmány célja nem a Duna-térség társadalmi-gazdasági fejlesztésének komplex feltárása, 
KDQHP�HJ\��D�IHQQWDUWKDWyViJRW�LV�ILJ\HOHPEH�YHYĘ��WXULV]WLNDL�SURJUDPR]iVL�IRO\DPDW�EHPXWDWiVD��tJ\�
jelen munkában nem kívánom tovább elemezni az antropogén hatások természetre és társadalomra 
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gyakorolt egyéb viszonyait, inkább azt érdemes kiemelni, hogy adott a kérdés, miszerint milyen mér-
WpNEHQ�pV�PLO\HQ�HV]N|]|NNHO�pUKHWĘ�HO�D�KD]DL�'XQD�PHQWL�WpUVpJHNEHQ�D�WHU�OHWIHMOHV]WpV��D]RQ�EHO�O�
pedig a turizmusfejlesztés folyamata. A tanulmány – esettanulmány jelleggel – egy, az elmúlt években 
végrehajtott 2 éves projekt szakmai tapasztalatait dolgozza fel a fenti kérdéskör figyelembevételével. 

���7(5h/(7,�(*<h770ĥ.g'e6(.��+$7È521�È71<Ò/Ï�.$3&62/$72.�± 
%e'$�.$5$3$1&6$�3,/27�352-(&7

Jelen munka a Dél-Dunántúli Turisztikai Régió határon átnyúló kapcsolatokon alapuló turizmusfejlesz-
WpVpQHN�HJ\LN�OHJ~MDEE�pV�HJ\EHQ�WDOiQ�OHJUHOHYiQVDEE�SpOGiMDNpQW�D�QHP]HWN|]L�HJ\�WWPĦN|GpVVHO�
létrejött Datourway program (IPA SEE 2008: Transnational Strategy for the Sustainable Territorial 
Development of the Danube Area with a Focus on Tourism) egyik pilot projektjét, a Béda-Karapancsa 
pilot projektet és annak szakmai eredményeit szeretné elemezni. 

$� SURMHNW� SRQWRV� PHJQHYH]pVH� ´%pGD�.DUDSDQFVD´� �+8�6(5�&52�� ±� (FRQRPLF� RSSRUWXQLW\�
�YLD� WRXULVP�� LQ�HFRORJLFDO�PLOLHX� �FFD��$� WXUL]PXVEyO� LV�DGyGy�JD]GDViJL� OHKHWĘVpJHN�D]�|NROyJLDL�
N|UQ\H]HWEHQ���$�IHQQWDUWKDWy�WXUL]PXVIHMOHV]WpV�DODSHOYHLQ�DODSXOy�HJ\�WWPĦN|GpV�PDJ\DU��KRUYiW�pV�
V]HUE�SDUWQHUHNNHO�pS�OW�NL��D�NXWDWiVRN�pV�D]�HOĘNpV]tWĘ�PXQNiN������Q\DUiUD�IHMH]ĘGWHN�EH��$�SLORW�
projekt kidolgozása folyamán fejlesztési programokra vonatkozó ajánlásokat, konkrétan nevesített pro-
MHNWHNHW��YDODPLQW�D�%pGD�.DUDSDQFVD�KDWiURQ�iWtYHOĘ�WHU�OHW�iWIRJy�WXULV]WLNDL�IHMOHV]WpVL�SURJUDPMiW�
GROJR]WXN�NL�D�37(�77.�)|OGUDM]L�,QWp]HW�7XUL]PXV�7DQV]pNpQHN�PXQNDFVRSRUWMiYDO��$�IĘEE�NLHPHOW�
turisztikai termékek a bor és gasztronómia, az aktív turizmus és az ökoturizmus formáit fedik le. 

$�SLORW�SURMHNW�IĘ�FpOMD�WHKiW�HJ\�IHQQWDUWKDWy�WXUL]PXVIHMOHV]WpVL�WHUY��WXUL]PXV�VWUDWpJLD�pV�NRQNUpW�
akcióterv összeállítása volt a vizsgált területen. A legfontosabb célcsoportok a helyi lakosság és a tu- 
risták mellett a helyi önkormányzatok, állami intézmények, gazdasági szervezetek, magánvállalkozók 
és a helyi non profit szervezetek voltak. 

A kutatás során szintén meghatározásra került a terület célpiramisa, melyet annak érdekében állítot-
tunk össze, hogy a turisztikai piacon a régió egy egységes turisztikai desztinációként jelenhessen meg.

���$�'e/�'81È17Ò/,�785,6=7,.$,�5e*,Ï�785,=086È1$. 
È/7$/È126�(/(0=e6(

$KKR]�� KRJ\� SRQWRV� NpSHW� NDSKDVVXQN� D� %pGD�.DUDSDQFVD� WHU�OHW� LGHJHQIRUJDOPiUyO�� HOĘV]|U� D�
térség tágabb régiójának, a Dél-Dunántúli Turisztikai Régiónak turisztikai folyamatait is meg kell 
ismernünk. 

A turisztikai kereslet kapcsán mindenképp ki kell emelnünk, hogy míg a Dél-Dunántúli (tervezési-
statisztikai) régió a Balaton parttal együttesen az egyik legkedveltebb régiónk, addig a magyar tenger 
déli partja nélkül a térség már lényegesen hátrébb csúszik a régiók rangsorában. A Balaton part és a 
háttértelepülések nélkül számított Dél-Dunántúli Turisztikai Régió vendégforgalma pedig a legutóbbi 
pYHN�DGDWDL�V]HULQW�HUĘV�YLVV]DHVpVW�PXWDW��aUBErt a. – Marton g. – szaBó g. 2011, szaBó g. – Csapó 
j. 2012).

A 2011-es adatok alapján az idegenforgalmi régió kereskedelmi szálláshelyein az országos ven-
dégforgalom csupán 4,3%-a, míg a vendégéjszakák 3,9%-a bonyolódik. A vendégek közel 80%-a a 
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EHOI|OGLHN�N|UpEĘO�NHU�O�NL��D�UpJLy�V~O\D�KD]iQN�EHOI|OGL�WXUL]PXViEDQ�PLQG|VV]H������D�EHOI|OGL�
vendégéjszakák száma alapján, a külföldi forgalomból pedig csak 1,8%-kal részesedik. Sajnálatos 
tény az is, hogy ezek az értékek folyamatos csökkenést mutatnak még a korábbi statisztikákhoz 
NpSHVW�LV��$�OHJIĘEE�N�OGĘ�RUV]iJRN�N|]p�1pPHWRUV]iJ�pV�$XV]WULD�WDUWR]LN��Magyar tUrizMUs zrt. 
2012, ksH, 2012).

$�UpJLy�YHQGpJV]iPD�D�NHUHVNHGHOPL�V]iOOiVKHO\HNHQ������UĘO������UH�����DO��D�YHQGpJpMV]DNiN�
V]iPD�������DO�FV|NNHQW��D�NHUHVOHW�LO\HQ�PpUWpNĦ�]VXJRURGiViW�HJ\LN�UpJLyQNEDQ�VHP�WDSDV]WDOWiN��
Baranya, a Balaton part nélküli Somogy, és Tolna kereskedelmi szálláshelyein a 2011-ben eltöltött 
vendégéjszakák száma alig 692.593 volt, ami a kilenc idegenforgalmi régió összevetésében csak a 
7LV]D�WDYL�PHJHOĘ]pVpUH�YROW�HOHJHQGĘ��

A régió kiemelt desztinációi, mint Pécs és Harkány már évek óta nem tudnak bekerülni országosan 
a tíz legforgalmasabb célterület közé, a legfrissebb statisztikák szerint Pécs az összes vendégforgalom 
alapján a 16., Harkány pedig a 19. helyen található (KSH, 2012).

A vendégforgalom volumene folyamatos csökkenést mutat, mely leginkább a vendégéjszakák 
V]iPiEDQ�pV�D]�iWODJRV�WDUWy]NRGiVL�LGĘEHQ�ILJ\HOKHWĘ�PHJ��$�NHGYH]ĘWOHQ�IRO\DPDWRN�KiWWHUpEHQ�D]�
alábbi okokat azonosíthatjuk:
�� 6]ĦN|V� NHUHVNHGHOPL� V]iOOiVKHO\� NtQiODW�� PHO\EĘO� OHJLQNiEE� D� PLQĘVpJL�� PDJDVDEE� NDWHJyULiV�

szállodák hiányoznak.
�� 1DJ\�YROXPHQĦ�pV�MHOHQWĘV�NHUHVOHWYHV]WpV��PHO\HW�D�NHGYH]ĘWOHQ�QHP]HWN|]L�pV�KD]DL�JD]GDViJL�

környezet is tovább súlyosbít.
�� A nemzetközi és hazai szinten legkedveltebb egészségturisztikai központok hiánya, moderni-

zációjának elmaradása (Csapó j. – jónás-BErki M. 2011).

0LQGHN|]EHQ�D]W�LV�IRQWRV�NLHPHOQL��KRJ\�D�UpJLy������pV������N|]|WWL�LGĘV]DNUD�NLGROJR]RWW�RSHUD� 
tív programjában, országos összevetésben is közel a legtöbbet, mintegy 40 milliárd Ft-ot irányzott 
HOĘ� D� WXUL]PXV� IHMOHV]WpVpUH�� $]� HUUH� V]iQW� |VV]HJ� LGĘDUiQ\RV� UpV]pW� IHO� LV� KDV]QiOWiN� D� SiO\i]DWL�
UHQGV]HUHQ�NHUHV]W�O�D�YRQ]HUĘNHW�pV�V]ROJiOWDWiVRNDW��YDODPLQW�D�WXUL]PXV�PHQHG]VPHQWHW�IHMOHV]WĘ�
SURMHNWHN� WiPRJDWiViUD�� (]HN� N|]�O� D� OHJMHOHQWĘVHEEHN� D� 3pFV� (XUySD� .XOWXUiOLV� )ĘYiURVD� �����
NXOWXUiOLV�pYDGKR]�N|WKHWĘ�EHUXKi]iVRN�YROWDN��GH�V]iPRV�OiWRJDWyN|]SRQW��PLQĘVpJL�V]iOOiVKHO\�pV�
tematikus kínálat, például az országosan egyedülálló Bikali Reneszánsz Élménybirtok jött létre és 
lépett be a piacra. Elgondolkodtató és nagyon sajnálatos, hogy ezek forgalmi hozadéka eddig még 
nem mutatkozott meg a regionális összevetésben.

�����$�'pO�'XQiQW~OL�7XULV]WLNDL�5pJLy�GHV]WLQiFLyL�±�D�'XQD�PHQWH�GHV]WLQiFLyMD
A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió desztinációinak lehatárolására már 2007-ben sor került, amikor a 
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének 
7XUL]PXV�7DQV]pNH�N|]|WW�OpWUHM|WW�NXWDWiVL�PHJEt]iV�±�PHO\QHN�WpPiMD�D���������523�SULRULWiVRNKR]�
NDSFVROyGRWW�pV�D�WXULV]WLNDL�PDJWHU�OHWHN�OHKDWiUROiViW�WĦ]WH�NL�FpOXO�±�MyYROWiEyO�NRPSOH[�PXWDWyNQDN�
N|V]|QKHWĘHQ�NLDODNtWiVUD�NHU�OWHN�D�'pO�'XQiQW~OL�5pJLy�WXULV]WLNDL�PDJWHU�OHWHL��LOOHWYH�SHULIpULNXV�
régiói is (aUBErt a. – szaBó g. 2007).
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$�NXWDWiV�PHJMHO|OWH�WHKiW�D�WXULV]WLNDL�UpJLy�LGHJHQIRUJDOPL�N|]SRQWMDLW��PHO\HN�DODSYHWĘHQ�NpW�
FVRSRUWUD�RV]WKDWyDN��HJ\UpV]W�EHV]pOKHW�QN�D�PiU�PĦN|GĘ��NLDODNXOW�PDJWHU�OHWHNUĘO��PHO\HN�PiU�
önálló piaci márkaként is megállják a helyüket, másrészt pedig megkülönböztetjük a még formálódó, 
potenciálisan desztinációvá váló területeket. 

A kialakításra került összesen 8 darab desztináció közül megkülönböztetjük tehát az átfogó 
célterületeket és formálódó gócterületeiket, melyek közül a Dunamente déli része tartozik jelen 
tanulmány közvetlen kutatási területéhez. További formálódó turisztikai gócok: Drávamente, „Kis-
Somogyország”, Kapos-völgy és a Zselic. A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió magterületeit a Mecsek, 
Pécs és Harkány–Siklós–Villány térsége adja (aUBErt a. 2007) (1. ábra).

1. ábra: A Dél-Dunántúl turisztikai desztinációi

I. Dunamente; II. Drávamente; III. „Kis-Somogyország”; IV. Kapos-völgy; V. Zselic; VI. Mecsek; VII. Pécs; 
VIII. Harkány-Siklós-Villány

Ed: Aubert A. – Szabó G. – Pirkhoffer E., 2007

���$�%e'$�.$5$3$1&6$�3,/27�352-(&7�(5('0e1<(,� 
.h/g1g6�7(.,17(77(/�$�)(117$57+$7Ï6È*5$

$�3L3���%pGD�.DUDSDQFVD��+8�6(5�&52��SLORW�SURMHNW�FpONLWĦ]pVHL�UpYpQ�D�FpOWHU�OHWHQ�NLYLWHOH]pVUH�
NHU�OW�D�WXUL]PXV�PXOWLSOLNiWRU�KDWiVDLQDN�YL]VJiODWD��D�'$7285:$<�WUDQV]QDFLRQiOLV�VWUDWpJLD�pV�
a már említett nemzetközi stratégiák helyi kontextusba ültetése, továbbá a 3 vizsgált terület komplex 
helyzetelemzése és GIS alkalmazások kivitelezése a rendelkezésre álló adatok alapján. 

ËJ\�D�Yi]ROW�FpONLWĦ]pVHN�NDSFViQ�HJ\�NRPSOH[�DNFLyWHUYHW�NpV]tWHWW�QN��PHO\QHN�IRQWRV�HOHPH�YROW�
a megvalósítás eszközeinek és módszereinek pontos leírása és egy stratégiai dokumentum összeál-
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lítása, melynek címe: “Béda-Karapancsa” pilot project: The development of sustainable tourism in the 
Béda-Karapancsa area. 

(]�D�WXUL]PXV�IHMOHV]WpVL�SURJUDP��VWUDWpJLD�pV�DNFLyWHUY�D�N|YHWNH]Ę�IĘEE�IHMH]HWHNHW�WDUWDOPD]WD�
�� Helyzetelemzés
�� A turizmus helyzetének a feltárása
�� 6:27�DQDOt]LV�pV�VWUDWpJLDL�N|YHWNH]WHWpVHN
�� Célpiramis készítése
�� Akcióterv – projekt javaslatok.

�����$�IHQQWDUWKDWyViJ�PHJMHOHQpVH�D�%pGD�.DUDSDQFVD�SLORW�SURMHNW�FpOSLUDPLViEDQ
A környezetvédelem és a turizmusfejlesztés szoros stratégiai kapcsolatát bizonyítja a térség elnevezése 
LV�� KRVV]DV� YLWD� XWiQ� D� SLORW� SURMHNW� D�0,''/(�'$18%(�*5((1�'(67,1$7,21�QHYHW� NDSWD��
$�QpY� tJ\�PDJiEDQ�KRUGR]]D�D� I|OGUDM]L� OHKDWiUROiVW� �D�'XQD�N|]pSVĘ�V]DNDV]D���D�]|OG�HOQHYH]pV�
WHUPpV]HWHVHQ�D�N|UQ\H]HWEDUiW�pV�IHQQWDUWKDWy�IHMOĘGpVW�VXJDOOMD��D�GHV]WLQiFLy�V]y�SHGLJ�MHO]L��KRJ\�
HJ\�±�YDODPLO\HQ�V]LQWHQ�±�PiU�PĦN|GĘ�WXULV]WLNDL�UpJLyUyO�YDQ�V]y�

A kutatás során szintén meghatározásra került a terület célpiramisa, melyet annak érdekében állí-
tottunk össze, hogy a turisztikai piacon a régió egy egységes turisztikai desztinációként jelenhessen 
PHJ��$�FpOSLUDPLV�IHQQWDUWKDWyViJJDO�pV�N|UQ\H]HW�FHQWULNXV�V]HPOpOHWWHO�|VV]HI�JJĘ�OHJIRQWRVDEE�
WpWHOHL�N|]p�WDUWR]LN�D�0XUD�'UiYD�'XQD�81(6&2�%LRV]IpUD�5H]HUYiWXP�pV�D�'XQD�'UiYD�1HP]HWL�
Park természetvédelmi értékeken alapuló turisztikai termékfejlesztése, a – különleges és egyedülálló 
kulturális örökségen és a rendezvényeken, fesztiválokon alapuló – kulturális turizmus fejlesztése, 
melyet egy közös Dunai kultúra köré lehetne kiépíteni, a turizmus és a kiszolgáló infrastruktúra 
IHMOHV]WpVH��D�WiUVDGDOPL�KiWWpU�pV�D�WUDQV]QDFLRQiOLV�HJ\�WWPĦN|GpV�HUĘVtWpVH��LOOHWYH�D�KDJ\RPiQ\RV�
KHO\L�PH]ĘJD]GDViJL�pV�Np]PĦYHV�WHUPpNHN�J\iUWiViQDN�HOĘVHJtWpVH��

)HQWLHN�PHOOHWW�NRPRO\�KDQJV~O\�KHO\H]ĘG|WW�D�YHQGpJIRJDGiV�KHO\]HWpQHN�MDYtWiViUD��D�WXUL]PXV�
pV�D�NDSFVROyGy�JD]GDViJL�iJDN�N|]WL�NRRUGLQiFLy�HUĘVtWpVpUH��D�UHJLRQiOLV�7'0�UHQGV]HUHN�LQIRUPiOLV�
hálózatának kialakítására, a regionális marketing és PR rendszer kiépítésére és a regionális kohézió 
PHJHUĘVtWpVpUH��

�����$�IHQQWDUWKDWyViJ�PHJMHOHQpVH�D�%pGD�.DUDSDQFVD�SLORW�SURMHNW�DNFLyWHUYpEHQ
A kutatás talán egyik legfontosabb hozadéka az akcióterv kivitelezése volt, ahol projekt szinten 
határoztunk meg olyan befektetési javaslatokat, ötleteket, melyek esetleges kivitelezésével a közös 
GXQDL�EUDQG�NLDODNtWiVD�PHQWpQ�YDOyEDQ�MyO�PĦN|GĘ�pV�DNWtY�WXULV]WLNDL�WpUVpJJp�YiOKDWQD�D�WiUJ\DOW�
WHU�OHW��(]HN�D]�|WOHWHN�HJ\�PHJ\HL�EHIHNWHWĘL�Np]LN|Q\Y�IRUPiMiEDQ�MHOHQWHN�PHJ�pV�NHU�OWHN�HO�D]�
DGRWW�|QNRUPiQ\]DWRNKR]�pV�UHPpQ\EHOL�EHIHNWHWĘNK|]��

Az akcióterv kidolgozása kapcsán megjelöltük a projektek nevét és területi elhelyezkedését, rövid 
OHtUiVW�DGWXQN�D�WHUYUĘO�pV�PHJMHO|OW�N�D]�HVHWOHJHV�UpV]WYHYĘNHW��SDUWQHUHNHW��LOOHWYH�D�SURMHNW�NDSFViQ�
NHUHVKHWĘ�NRQWDNWV]HPpO\HNHW��

A szigorúan vett fenntarthatóság és a környezetvédelem jegyében készült el a magyar oldalon 
megadott projektek mintegy harmada, melyek közül a legfontosabbakat az 1. táblázat tartalmazza. 
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���WiEOi]DW��$�PHJ\HL�EHIHNWHWpVL�Np]LN|Q\Y�IHQQWDUWKDWy�HOYHNHW�N|YHWĘ�PLQWDSURMHNWMHL�

0HJ\H 3URMHNW�PHJQHYH]pV

*\ĘU�0RVRQ�6RSURQ Ökoturisztikai fejlesztések a Szigetközben 

Pest A Zebegény-Duna szakasz komplex fejlesztése

Fejér A Schalbert Sziget déli partjának revitalizációja

Bács-Kiskun Apostag, a Duna part fejlesztése 

Tolna A Bölcskei-ág rehabilitációja;
A Zöld Zátony rehabilitációja;

Baranya Az öko és környezetbarát vendégfogadó helyek kiterjesz-
tése és fejlesztése Baranyában.

g66=()2*/$/È6
-HOHQ� WDQXOPiQ\EDQ� ±� D]� HOHP]HWW� '$7285:$<� SURJUDP� %pGD�.DUDSDQFVD� SLORW� SURMHNWMpQHN�
LVPHUWHWpVpYHO�±�LJ\HNH]WHP�UiYLOiJtWDQL�DUUD�D�WpQ\UH��KRJ\�D�'XQD��PLQW�OHKHWVpJHV�±�HGGLJ�NHOOĘHQ�
NL�QHP�KDV]QiOW�±�WXULV]WLNDL�GHV]WLQiFLy�PpJ�PLQGLJ�MHOHQWĘV�LGHJHQIRUJDOPL�SRWHQFLiOODO�UHQGHONH]LN��
Az elemzett nemzetközi és regionális (pilot projekt) tervezési dokumentumok legfontosabb célja egy közös, 
nemzetközi szinten is jegyzett turizmus brand létrehozása a Duna környezeti, történelmi és kulturális 
|U|NVpJpUH�pStWYH��PHO\QHN� WHUPpV]HWHVHQ�HJ\LN� OHJDODSYHWŋEE�IXQGDPHQWXPiW�D� IHQQWDUWKDWyViJ�NHOO��
hogy adja. 

A tervezési folyamat során egészen a konkrét megvalósítási programokig jutottunk el, mely 
SURMHNWHNHW�NLDMiQORWWXN�D]�|QNRUPiQ\]DWRNQDN�pV�D�OHKHWVpJHV�EHIHNWHWĘNQHN�LV��PHJ\HL�EHIHNWHWĘL�
kézikönyv formájában. A munka tudományos része, a felmérés, elemzés, rendszerezés, stratégiaalko-
WiV�pV�SURMHNW�V]LQWĦ�MDYDVODWRN�NpV]tWpVH�LPPiURQ�OH]DMORWW��H]HN�XWiQ�WHUPpV]HWHVHQ�D�N|YHWNH]Ę�pYHN��
évtizedek kihívása a megvalósítás terén lesz érdekes a kutató és leginkább persze a helyi lakosok 
számára. 

,52'$/20
aUBErt a. – Marton g. – szaBó g. 2011: A Dél-Dunántúli Turisztikai Régió. In: Dávid L. – Reme-

Q\LN�%���V]HUN���$�.iUSiW�3DQQRQ�WpUVpJ� WXUL]PXVI|OGUDM]D��*\|QJ\|V��.iURO\�5yEHUW�)ĘLVNROD��
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TTK FI, 2011. pp. 1-19.
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.DUDSDQFVD� 3LORW� 3URMHFW� LQ� 5HODWLRQ� :LWK� WKH� '$7285:$<� 3URJUDPPH�� 1)$� )h=(7(.�
2011:(2) pp. 31-37. 

'$7285:$<�7UDQVQDWLRQDO�6WUDWHJ\�IRU�WKH�6XVWDLQDEOH�7HUULWRULDO�'HYHORSPHQW�RI�WKH�'DQXEH�$UHD�
ZLWK�VSHFLDO�UHJDUG�WR�7RXULVP��,3$�6((������������S��KWWS���ZZZ�GDWRXUZD\�HX�GRFXPHQWV����
701-9655-dtw_strategy_final.pdf 
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