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A b s t r a c t
The relationship between  sustainability  and tourism proves  to be a very  relevant  issue  of  
today’s  economic  and  social  development  debates.  Expansion  and  further  and  further  
development  on  the  one  hand  enforced  by  the  world  market  and  sustainability,  and  
localisation on the other hand enforced by the local population are facing with each other for  
decades now. 
This paper deals with this up-to-date issue focusing on Pécs’s tourism industry especially from  
the  point  of  view  of  its  sustainable  aspects.  Of  course,  these  investigations  are  strongly  
connected to the city’s urban development issues as well so in this article we try to appoint a  
combined view of the city’s urbanisation and tourism issues. The actuality of the topic could  
also be highlighted in that the city is the Cultural Capital of Europe in 2010, so in this  
respect  apart  from the general  perspectives  of  its  tourism and hospitality industry,  further  
developments of tourism is investigated as well. 

1. INTRODUCTION 

Dealing with the topic of sustainability and tourism, first we have to give clear definition of 
terms. In this article, we used the definitions of the National Tourism Development Strategy of 
Hungary 2005-2013. So in this respect we understand the under mentioned definitions as follows:

Sustainable development
Sustainable  development  defined  by  the  World  Commission  on  Environment  and 

Development  (WCED)  in  1987 as  ‘development  that  meets  the  needs  of  the  present  without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs’. Environmental protection 
and management is essential to sustainable development. (Hungarian Tourist Authority,  National 
Tourism Development Strategy of Hungary 2005-2013, 2005)
1 The study and research of the co-writer was supported by the János Bolyai Scholarship of the Hungarian 
Academy of Sciences. 
2 The study and research of the co-writer was supported by the János Bolyai Scholarship of the Hungarian 
Academy of Sciences. 
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Sustainable tourism
Sustainable tourism is a concept that seeks to address the long-term environmental and socio-

cultural issues surrounding uncontrolled tourist development worldwide. An extension of ‘green’ 
tourism, it is part of a much wider global debate on sustainable development, highlighted by the 
Brundtland Report in 1987 and the Earth Summit in Rio in 1992. Sustainability must permeate 
every area of tourism. (Hungarian Tourist Authority,  National Tourism Development Strategy of 
Hungary 2005-2013, 2005)

Sustainable development in tourism 
The  sustainable  utilization  of  the  natural  and  cultural  attractions  is  highly  important  for 

tourism;  in  the  utilization  of  resources  the  irreversible  negative  processes  must  be  prevented. 
Presently,  sustainable  tourism  is  only  a  theoretical  concept  in  Hungary.  In  spite  of  different 
initiatives  the  indicator  system suitable  for  the  verification  of  the  sustainable  operation  of  the 
developments  and  the  comprehensive  regulation  are  missing.  (Hungarian  Tourist  Authority, 
National Tourism Development Strategy of Hungary 2005-2013, 2005)

So from the point of view of the Hungarian ‘practice’ in terms of optimalization of the effects 
of tourism on quality of life we can state that the industry is morally responsible to prevent those 
damages, which threaten future generations. Due to this, three specific objectives will ensure the 
optimalization of the effects of tourism:

1. Optimalization of the effects on society
2. Preservation of cultural heritage
3. Optimalization of the effects on environment
Based on the above mentioned,  the most important results  and novelty of this  article we 

believe is that it tends to collect and highlight those connecting points between sustainability and 
tourism in the case of the City of Pécs demonstrating the importance of linkage between modern 
tourism and urban development. 
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2. METHODOLOGY

During the research work of the article we used several methods of investigation. As the most 
important primary source we have to mention questionnaires completed by the tourists attending 
and visiting Pécs. Although these questionnaires were mainly been filled in 2001, the recent field 
trips and surveys show that the information gathered earlier has not been significantly changed. 

As secondary sources, we elaborated and worked on the materials formerly carried out by the 
Tourism Department of the Institute of Geography in connection with city tourism development 
of Pécs and also tourism development concepts, the National Tourism Development Strategy and 
the  Pécs2010 Cultural  Capital  programme was  elaborated,  just  to  mention  the most  important 
applied literature. 

The research work is also confirmed by that the two authors of the article live and work in 
Pécs of course, so apart from the ‘usual’ research methods, up-to-date empirical information is 
visualised as well in the article. 

3. DISCUSSION 

3.1. The development of tertiary sector

The development of tertiary sector is quite advanced today, although this is at least as much due 
to the crisis of industry in Pécs as to the advance of commerce and other service branches. Situated 
along a significant market axis, the commercial role of the city was traditionally strong, its attraction 
zone extending well into areas beyond what is today the southern state border. Although the south-
Slavic wars brought about temporary fallback, Croatian shopping tourism still remained significant 
– decreasing, though – after pacification. The transformation of retail trade and spatial structure in 
the  city  started  in  the  late  1980s:  FEMA,  built  in  the  city  outskirts,  and  “Kereskedők  Háza” 
established as part of the architectural rehabilitation of the downtown city areas provided the city 
with artistically modern shopping malls that met all contemporary requirements. The monopoly of 
“ABC” food stores that were built in every housing district was first broken by flexible small shops, 
then by huge hypermarkets appearing in the transforming industrial zones. The deconcentration of 
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retail trade, and its strengthening in the easily accessible marginal areas forced traders in the historic 
city  centre  into  a  situation  completely  outside  the  chances  of  competition.  Where  stores 
maintaining higher prestige were able to survive for a while,  shops offering cheap Asian goods 
appeared beside and instead of them. ECE, a German company having gained experience in the 
transformation of post-socialist retail trade, boosted this process in 2004 by establishing its new 
regional shopping mall in an almost-downtown plot formerly accommodating various industrial 
facilities.  The big losers  of  this  process  are traditional  department stores:  both the ones  in the 
centre  and  the  ones  established  in  decentral  locations  have  gone  through  several  rounds  of 
transformation. The most recent retail-trade investments were made in the eastern edge of the city, 
because these were less well supplied districts which have been left untouched by the first 15 years 
of transition (TRÓCSÁNYI, A. – AUBERT, A. – GONDA, T. 2001).

3.2. Revitalisation in the historic city centre

The boundaries of the historic downtown of Pécs are clearly marked by the line of the city 
wall  and certain streets  that  were adapted to the  wall  directions.  This  relatively  large area that 
includes the majority of the 400 registered protected heritage buildings, has maintained its  dual 
structure  comprising  a  religious  and  a  secular  centre  (Dóm  and  Szent  István  squares,  and 
Széchenyi-square, respectively) since medieval times. Diverting the traffic load and transforming 
the functions of the downtown area have been current issues for three decades now. The central 
square lost its original marketplace function long ago, and also the intersections of main traffic 
routes have been moved outside this area. The tram line eliminated in 1952 ran across Széchenyi 
square and connected the eastern and western city areas. Bus lines, too, now meet in the centre, but 
outside the walls, and when the main road 6/A was built, car traffic was forced further to the south 
and then cross-traffic in the downtown area was strictly limited. Relieving the centre from traffic 
was continued in other directions, too: the bus terminal at Kossuth-square was eliminated in the 
1980s, the northern divert road, even including a tunnel section, was built in several stages, entry to 
the protected area was restricted to permit-bearers, and pedestrian precincts were established.

These processes together lead to a situation in which the protection of city values, quite in line 
with popular heritage protection principles, is becoming a priority. Thus a process has started – 
although is still  far from completion –, in which the downtown area is gradually turned from a 
living  centre  to  a  monument-city.  One  indication  of  such  attempts  was  the  fact  that  the  city 
management initiated the declaration of the entire historic downtown area as a UNESCO World 
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Heritage Site,  but this  was  not  successful.  Finally  in 2000 the ancient,  Early-Christian remains, 
located in the north-western segment of the city which was traditionally a religious centre, were 
enlisted as World Heritage.

Among traditional city centre functions, commerce should be a strong element, in addition to 
the administrational character. One of the great losers of the concentration process in trading is the 
commercial offer of the downtown area, sited in the high-prestige, expensively hired shops (which 
in fact never extended beyond not more than just four streets of the city centre). As early as in the 
mid-1990s,  the first  smaller shopping mall  was opened on the fringes of the central  area, thus 
projecting the direction of further development. The greatest shock, however, was delivered by the 
appearance of  hypermarkets  and mall-type shopping centres that  offer  mass-products  relatively 
cheaply but at least at less expensive prices than those found in shops in the inner city. New palaces 
of consumption,  these facilities  have distracted the vast majority  of younger substantial buyers. 
Banks, insurance companies and various other business services have also moved in this direction: 
because of traffic restrictions and the chronic lack of parking facilities they are forced to seek more 
accessible places. As a consequence of dropping shop rental fees associated with the decline of the 
commerce function in the centre, even shops with relatively low prices spread could appear in the 
heart of the city, such as Asian clothing-profile ones. Compared to that, it is quite exhilarating that 
goods trading functions have partly been replaced by catering. The increasingly marked tourism and 
university  character  of  the  city  generates  reliable  demand  for  cafeterias  and  restaurants:  in 
pedestrian precincts these businesses operate as seasonally open-air facilities in the streets (PIRISI, 
G. – TRÓCSÁNYI, A. 2006). 

3.3. Degrading recreational areas

Pécs has never been a city of spacious parks and well-arranged green areas. This fact has been 
somewhat balanced by the presence of Mecsek Hills with its forests and popular excursion grounds 
both close to the city and a bit further off. In the 1960s a continuous recreational zone formed in 
the  hillside,  with a  zoo,  amusement  park,  children’s  railway,  ski  run,  walking paths  for  smaller 
family  tours,  and a forest  court  with gym stations  all  serving the  aim of  entertainment  at  the 
standards of those times. These facilities and institutions still exist, but mostly just as their own 
caricatures, without hardly any advance during a course of the past 40 years. Other recreational 
areas in town are quite scattered, their locations determined by factors such as the presence of 
densely populated concrete panel housing areas and formerly unbuilt areas. After 1990, as financial 
resources  became  scarcer,  the  effect  was  quite  strong  in  this  respect.  Out  of  the  two  most 
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important lidos, Balokány – the one near the Zsolnay porcelain factory – was closed down, and the 
same thing has happened to quite a few sports institutions: an illustrative example is that during the 
past 15 years nine football teams were dismissed in Pécs, and this also meant – apart from a few 
exceptions – the elimination or selling off of sports grounds used by them.

Although there have been plans for establishing a large green area including parks,  sports 
grounds and spa, for which a recultivated area that could relatively easily be made accessible would 
be provided, no funding has yet been found for such a grand investment. The same factor is the 
greatest obstacle to relocating the city zoo – currently failing to meet EU standards – to a more 
spacious and modern facility. 
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Fig. 1. The functional urban morphology of Pécs

1. Historical downtown; 2. Housing estates; 3. Functionally changing brown fields; 4. Outer 
residential zone; 5. University campuses; 6. Recultivated mining zones; 7. Former military 

location; 8. Industrial Park; 9. Major roads; 10. Tourism and recreational areas.
Ed.: Pirisi, G. 
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3.4. Evaluating today’s tourism in Pécs

This next chapter tends to provide an evaluation of the recent tourism trends of Pécs. It 
seems by no means favourable and determining from the point of view of tourism that the early-
Christian cemetery was pronounced as a UNESCO World Heritage Site. Gaining this award, Pécs 
received such absolute attractions with which:

• It can open with significant chances to the international markets, especially towards the 
overseas;

• A determined character  of  its  heritage  supply  has  been formed,  significantly  altering 
from its concurrency;

• Since among the domestic World Heritage Sites this is the first one from the South 
Transdanubian Region (as  the Busójárás  in Mohács  besame the second),  so its 
uniqueness is unquestionable;

• This is the only World Heritage Site in Hungary from the Roman ages;

• The heritage attractions of the city could be organised to a complex tourist product and 
programme due to unambiguous governing principles.

It  is  an  important  positive  feature  of  the  city  that  the  cultural  offers  of  Pécs’s  tourism 
development concept provided concrete results. The great scale cultural events of the city are able 
to expand regional and sometimes national or even international attractions from the low season to 
the high season. 

The city  though could preserve – in  spite  of  the negative effects  of  the latter  years – its 
outstanding attraction centre role in the region confidently.

We can also state that parallel with the accommodation broadening and flare of the city – 
though at a slightly smaller ratio – quality development was experienced as well. The basics of this 
development were provided by the city’s gastronomy and hospitality industry developments. Due 
to this phenomena, tourists attending the historic city centre or its neighbouring areas can select 
from the high quality restaurants and public houses. Also the pedestrian areas of the city centre 
provide an ever effervescent summer life worthy to a great city. 

The opinions about the city are by no means favourable in terms of the attending tourists. 
The majority of both domestic and international tourists  is satisfied with the local services and 
return back to Pécs with pleasure.
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It is also favourable in terms of tourism development that the region’s development plans all 
contain tourism as a priority. It can also be favourable if we consider the domestic central and 
decentralised  development  sources  for  tourism  (Pécs  Megyei  Jogú  Város  Turizmusfejlesztési 
Koncepciójának Módosítása, 2003). 

Besides the favourable features we also have to highlight some negative effects as well. The 
city  can only preserve its  positions  compared to its  rivals  – the big  cities  of  Hungary – really 
hardpressed.  The renewing  supply  of  the concurrent  cites  mainly  strengthened in  terms of  its 
summertime leisure attractions, the business services and fairs. Several rivals started to build – or 
even finished up – with great conference centres and quality accommodation developments. 

Another problem of the city’s tourism industry is that it is unable to take advantage of its 
possibilities of wine tourism. Its supply is still underdeveloped, Pécs can not fulfil the role of the 
traditional centre of the Mecsakalja wine region. 

From our point of view we would like to emphasize that the greatest problem pointing way 
beyond tourism is the city’s traffic and access problems although the M6 motorway already has 
been established at the end of March, 2010 (BERKI, M. – CSAPÓ, J. 2006). 
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Fig. 2. Determining features of Pécs based on the opinion of its tourists
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The Most Important Sights of the City 

Among  the  three  most  important  sights  of  Pécs  first  of  all  the  cultural  memories  and 
monuments  were mentioned.  At the highest  ratio  (80%) the Basilica  of  Pécs,  and the Minaret 
(Dzsámi)  is  mentioned.  From  the  museums  the  most  well  known  is  the  Csontváry  Museum, 
followed by the Zsolnay and the Vasarely Museums. Numerous tourists highlighted the small inner 
city  streets  as  significant  attractions  of  the  city.  Out  of  the  cultural  memories  the  Mecsek 
Mountains,  the TV tower  and the  Tettye district  was  also meant to  be important  in  terms of 
tourism sights of Pécs. As it  is  clearly shown in the recent years the importance of the World 
Heritage Sight was not enough present in the tourists’ perception but it is also experienced that its 
role is growing year by year. 

Borderless city – ideas for the transformation and modernization of city structure

Some of  the  above  problems  are  familiar  –  ore  even  trivial  –  for  many  of  the  citizens, 
politicians and intellectuals thinking reliably about the future of Pécs. Not even economic transition 
has  been  fully  completed  in  the  city,  and  structural  transformations  in  the  physical  sense  will 
naturally  take  a  longer  time.  Putting  the  problem  the  other  way  round:  could  the  deliberate 
transformation and modernization of settlement structure stimulate the delayed transformation of 
economic structure?

Of course, Pécs has a concept for future: revising the concept is just being done, for two 
important reasons: firstly, after a long preparation, the city has won the right of being nominated 
from Hungary as the Cultural Capital of Europe in 2010. Secondly, planning for the 2007-2013 EU 
budgetary period has been launched, and it is considered by city management that in this period 
Pécs should become one of the growth centres of the country, with life quality (environmental 
industry, health industry, cultural industry) being in the centre of development. The two concepts 
of course rely on each other.

The  slogan  of  the  Cultural  Capital  proposal  –  „Borderless  city”  –  has  several  possible 
interpretations. It refers to the Balkan on the one hand, to which region one traditional route was 
leading through Pécs. On the other hand, however, it means also deliberately braking down both 
virtual  and  physically  existing  boundaries  within  the  city.  The  choice  of  sites  for  the  key 
investments of the Cultural Capital project reflects the intention to interlink city quarters separated 
by brown-fields, and to enlarge existing cultural spaces with locations which until now were terrae  
incognitae in that respect. The latter usually appear in urban spaces quite expressively; in the case of 
Pécs  between  the  traditional  and  the  modern  but  unfashionable  quarters.  According  to  the 
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concepts thought up, these boundaries are to be dissolved by means of the new strategy, thus 
creating an integrate, post-modern urban image. The ultimate goal of course, is the long-desired 
structural change: to create cultural economy which is able to fill in the spaces left by the decline of 
industry, and which can turn the town into a regional centre in the wide international sense.

Making the strategy come true is to be achieved by five key projects. Though each includes 
certain elements of the traditional culture concept and cultural development theories, the ways they 
intend to turn things  into reality are specific of Pécs,  relying on and taking advantage of local 
characteristics.  The  conference  (and  music)  centre (Pécs  conference  and  concert  centre)  is  thought  to  be 
essential, and in its size should be matching one of the largest universities of Hungary. It will be 
sited in the Balokány facility which used to be a combination of a popular lido and a public park 
with declining prestige in the industrial era, but now being completely out of order.

The second grand plan, maybe the most renown on the national level, is the creation of the 
Zsolnay cultural quarter. The buildings of the manufacture with famous history are architectural and 
industrial  monuments,  but  experience  from recent  years  show that  goods  production  in  itself 
cannot support the factory any longer. In line with post-modern principles of urban design, the 
new functions will be mixed: the plot with secessionist buildings and a park will house an industrial 
thematic show park, an arts incubator house, a creative complex and galleries of the Faculty of 
Arts, as well as restaurants and a hotel.

If one approaches further along the main axis of the town, beside Zsolnay-factory and the 
Balokány  area  towards  the  centre,  a  currently  empty  plot  is  reached  which  is  planned  to 
accommodate the building of the South Transdanubian regional library and knowledge centre, integrating 
the functions of the existing city and county libraries,  thus making a prestigious home for thus 
important background service of knowledge-based society.

With  a  total  of  5,300  square  metres  floor  space,  the  project  of  Grand  Exhibition  Place  - 
Reconstruction  of  Museum Street  includes  the  renewal  of  historic  buildings  in  Káptalan Street,  the 
development of the old County Hall and Building No. 2 of the Modern Hungarian Gallery at 5 
Papnövelde  Street.  The  planning  site  also  includes  the  public  spaces  in  Káptalan  Street,  the 
museum gardens and the public spaces in Papnövelde Street (http://www.pecs2010.hu). 

Finally  the  plan  for  restoring  squares  and  public  parks  of  the  town  –  which  is  the  only 
programme to be achieved by June, 2010 – will contribute to the significant change of the overall 
appearance of the town, although achieved in minute elements. Pécs is aptly criticised because of 
the lack of green areas in the centre. The harshness of paved and tarmac surfaces will be softened if 
single-purpose spaces now subordinated to traffic are made multi-functional, if trees are planted, 
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playgrounds  made more exciting,  parks  more  alive,  and by bringing to the  surface karst  water 
springing in the Mecsek hillside – now forced underground –, and thus using fountains and spilling 
streams for improving the microclimate of city squares (RONCZYK, L. – WILHELM, Z. 2006).  

Of course, this complex plan cannot and will not broadly reform the structure of the city, but 
the objectives specified in it are widely accepted and desirable. There are promising signs in respect 
of  accessibility  and  city  traffic,  both  essential  if  high-rising  ambitions  are  to  be  achieved.  By 
summer 2006, the final section of the southern divert road has been completed, thus terminating a 
project having lasted for decades now. Soon another freeway can reach the town which can provide 
travellers a new divert route and will also greatly improve both national and international access to 
the city, even if the final trace cannot be considered to be ideal for Pécs. Yet another modern 
means of access to the town is the Pogány airport south of Pécs, with regular air traffic starting 
next spring. It is planned that inner connections between southern and northern city areas will be 
improved by establishing two new railway bridge crossings. In long-term plans it is discussed that 
city public transportation should be developed by establishing tram line(s), primarily along the most 
significant axis, also utilising available railway facilities and areas. 

Pécs2010 and sustainability 

According to the preparatory programmes of the Pécs2010 final programme, 2008 was the 
year of environmental culture and health care in Pécs. Here we have  to mention that one of the 
city’s  most  important  new  programmes  is  entitled  “Eco-city–Eco-region  Programme”,  aimed 
primarily  at  giving  priority  to  an ecological  approach and health-centred  planning  in  decisions 
concerning  the  urban  development  of  Pécs,  in  accordance  with  the  thematic  strategy  of  the 
European  Union  called  “Urban Environment.”  It  is  also  worth  mentioning  that  according  to 
experts, one possible breakthrough for the economy of Pécs and its region is health industry and 
health services. 

But carrying out the aims of environment protection it is not only the city leadership but the 
local population as well needed. So in this respect the citizens of Pécs should also modify their 
attitudes and be aware of their health and environment. In this respect civilian organisations play 
and have always played an important role in the protection of the environment, often much more 
important than national or local governments. So that is why the theme of the 2008 “preparatory 
year” drew attention to civic initiatives, targeting mostly children and young people. These bottom-
up initiatives  are  for  example,  that  specific  age  groups  could  be  involved  and  targeted  in  the 
protection of the environment and public health through the launching of international artisitic 
competitions (in theatrical art, photographic art, literature, and visual arts). According to the 2010 
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Cultural Capital of Europe preparatory programme visions, one way to encourage the members of 
this generation to lead a healthier life is to present them with great sporting figures as role models. 
These leading figures of today’s Pécs are mainly its swimmers and women’s basketball team. The 
preparatory  programme  also  highlighted  the  art  of  recent  decades  –  called  more  exactly 
environmental art or arte povera – demonstrating several special aspects of the relationship of man 
to the environment. Based mainly on this idea by 2008 several sculpture parks has been completed 
in  the  green  areas  of  Pécs.  (Local  Government  of  the  City  of  PÉCS,  2006:  Borderless  City 
European Capital of Culture – Pécs, 2010 p. 88)

4. CONCLUSIONS

According to our research work, first of all we have to mention that sustainability is hardly 
enough highlighted in the urban development programs of Pécs, though considerable efforts were 
made so  far  in  this  respect.  Sustainability  and tourism on the  other  hand is  even more  rarely 
visualised as only high-sounding phrases are outlined occasionally in the mentioned programmes. 
Here we have to say that according to the National Tourism Development Strategy 2005-2013 of 
Hungary, presently,  sustainable tourism is only a theoretical concept in the country. In spite of 
different initiatives the indicator system suitable for the verification of the sustainable operation of 
the developments  and the comprehensive regulation are missing (Hungarian Tourist  Authority, 
National Tourism Development Strategy of Hungary 2005-2013, 2005). 

The article collected the connection points of sustainability, tourism and urban development 
focusing on primary researches, city tourism investigations and planning development programme 
or concept elaborations. According to this work the City of Pécs faces huge challenges in the near 
future in connection with its tourism industry and urban development as well, as in 2010 the City 
will be the Cultural Capital of Europe representing not only its citizens but in a way the whole 
country as well to the world. These challenges are now much more connected to sustainability. As 
mentioned  earlier  one  of  the  most  important  preparatory  programmes  deals  with  the 
environmental culture of Pécs. These initiatives hopefully will generate the up and coming ones 
creating a more sustainable city and regional-cultural centre of the South-Transdanubian Region. 
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EGY VÉDELEMRE ÉRDEMES MÉSZKŐ ELŐFORDULÁS A 
DUNA MENTÉN, BÁTA KÖZSÉGBEN

HÁGEN ANDRÁS1

A b s z t r a k t
Ezen tanulmány a földtudományi természetvédelem egy lehetséges célpontjáról íródott és alapvetően a 
Mohácsi-szigeti,  váripusztai mészkőkibukkanásról  szóló munka folytatása (KONKOLY S.  2009,  
HÁGEN A. 2008, 2010). Sajnálatosan a tanulmány tárgyát képező bátai dolomitos mészkő már  
nem bukkan felszínre, ugyanis azt mesterségesen eltemették. Ezért a képződmény fejlődéstörténeté-
nek megértéséhez elengedhetetlen az egykor ott kutató geológusok jegyzeteit felhasználni. Eredményei-
ket összevetettem saját vizsgálati eredményeimmel. Egyik fő célom a bátai mészkőkibukkanás beil-
lesztése volt a Kárpát-medence miocén korának tektonikai eseménysorába, a másik pedig a földtudo-
mányi természetvédelem alkalmazásának lehetőségei ennek a különleges  képződménynek az eseté-
ben, bemutatva, hogy miért is fontos a megőrzése az utókor számára.

Kulcsszavak: Báta, Bátai dolomitos mészkő, földtudományi természetvédelem

1. KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK

Dél-Magyarországon sok helyen felszínre bukkannak középidei rétegsorok a fedő konszolidá-
latlan fiatal üledékek alól. Az ilyen korú rétegek egy része eléri a felszínt, míg néhány a közvetlenül a 
felszín alatt húzódik vékony fiatal üledékréteg(ek) alatt. Ezen kibukkanások közül sok még a felszí-
nen volt a XX. sz. közepéig, de időközben antropogén hatások következtében eltűnt. Egyik ilyen 
előfordulás a Baranyai-dombság és a Sárköz találkozásánál elhelyezkedő Báta település határában ki-
bukkanó dolomitos mészkő lejtő is, amelyből napjainkban a felszínen sajnálatosan még törmeléket 
sem lehet találni. Így kénytelenek vagyunk az egykor terepen járt geológusok eredményeire hagyat-
kozni.

Az első kutató, aki a képződményt megemlítette Id. LÓCZY L. (1912) volt. Álláspontja szerint a 
bátai és a kiskőszegi jobb parti magaslatokat a lösznél keményebb idősebb kőzetek alkotják, és sze-
rinte ez a vonulat átterjed a Duna bal partjára is. LÓCZY L.-t követően VADÁSZ E. (1913) egy 1912-es 
– termálvíznyerési céllal mélyült – kutatófúrás kőzetmintái alapján a rétegsort a mecseki kagylós-
mészkővel azonosította, és a bátai vonulatot a Mecsek északi vonulatával „déli mezozoos vonulat” 
néven  összekapcsolta.  A község  területén  az  1912-ben mélyültön  kívül  1956-ban,  1969-ben és 
1976-ban is mélyült vízmű kút, amelyek mindegyike dolomitos mészkövet tár fel. Tektonikai és eró-
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ziós  szempontból  TELEGDI ROTH K.  (1929) – elsősorban VADÁSZ E. eredményeit  felhasználva – 
megállapította, hogy a Zengőben tetőző vonulattól északra és délre elhelyezkedő magaslatok a kréta 
végén és a harmad időszakban erősen lepusztultak, a gránitmagig erodálódtak, csupán néhány szi-
getrögben – mint pl. éppen a bátai –, valamint a Villányi-hegységben bukkannak fel az idősebb me-
zozoos rétegek. Ezt követően legközelebb KASZAP A. (1963) vizsgálta a bátai mészkövet, kutatásá-
nak célja a Baranya megyei mészkőkibukkanások (Szederkény, Váripuszta, Báta stb.) újravizsgálata 
és ismertetése volt. Megállapította, hogy a község területén a triász képződmények dolomit formájá-
ban felszínre bukkannak. Egy évre rá SZEDERKÉNYI T. (1964) vizsgálta a területet. KASZAP A. vizsgála-
tát igazolva megállapította, hogy Bátán kristályos dolomit található a 633. számú ház pincéjében (1.  
ábra), illetve hogy ettől délre egy az általa létesített lejtakna vastagpados dolomitot és mészkövet ér 
el (sajnálatosan ezt az 1964-ben készült lejtaknát a község megszüntette). Később 1984–1985-ben a 
MÉV mélyített egy szerkezetkutató fúrást, amely lehatolt a kristályos paláig (1. táblázat). A terület 
mészkőkibukkanásait újabban még FORINTOS V. – WILHELM Z. (1998) és WILHELM Z. (2001) vizsgálta 
azok társadalmi-gazdasági hatásait fókuszba állítva.
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A 2003-ban a területen végzett újabb geofizikai kutatás a KBFI-Triász Kft. nevéhez fűződik. 
SZENTHE I. és munkatársai fő feladata volt geofizikai kutatásokkal újabb víznyerési helyek felderítése 
a területen. Két területen végezték kutatásaikat, Bátán és a Mohácsi-szigeten lévő Leneskerten (a 
másik elfeledett triász időszaki földtani képződmény, a váripusztai közelében). Méréseik során meg-
erősítették, hogy – az 1961-es, valamint az 1984-85-ös MÉV fúrás geofizikusai által már ismertetett 
–  bátai dolomitos mészkő a Duna alatt is folytatódik DNy-i irányban Váripusztáig, valamint hogy a 
vonulat egyes helyeken megközelíti a felszínt. Továbbá kimutattak még vízelvezető üregeket is. A 
eredmények összegzésén túlmenően SZENTHE I. is fontosnak tartja az újabb vizsgálatokat.

3

1. táblázat. Az 1984 – 85-ben mélyült K-15-ös jelzésű MÉV mélyfúrás vázlatos rétegsora

0,0–11,60 m
H (holocén) iszapos homok, agyag

11,60–40,0 m
Q (negyedidőszak) agyag, homokos agyag

40,00–532,40 m
rT2 (középső triász)

Dolomit, Siklósi Formáció alsó-, Rókahegyi Do-
lomit Tagozata. Anizuszi.

532,40–731,80 m
hhT2 (középső triász)

szürke mészkő, mészmárga, alul evaporitos ta-
gozat. Hetvehelyi Formáció (342,10-532,40 m az 

evaporitos van). Anizuszi.

731,80–962,40 m
wT1 (alsó triász)

márga, homokos agyag, homokkő. Werfeni For-
máció

962,40–1000,20 m
jT1 (kora triász)

Jakabhegyi Homokkő Formáció

1000,20–1022,60 m
cP2 (?) (paleozoikum)

Cserdi (?) Formáció

1022,60–1067,00 m
gP1 (paleozoikum)

Gyűrűfűi Riolit Formáció

1067,00 m

BAPz (paleozoikum) gneisz, csillámpala, Baksai Komplexum (?)
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További kutatások a terepen már nem történtek. A képződmény térképi megjelenítését illető-
en a Magyar Állami Földtani Intézet által készített (2005, szerk. GYALOG L.) Magyarország földtani 
térképén feltünteti a bátai mészkövet, de mint a Misinai Formációcsoport tagját, és nem mint önálló 
formációt,  amely a formációcsoport  tagja  lenne.  Ugyanakkor a MÁFI másik új  kiadványában,  a 
BUDAI T. – GYALOG L. (2009) által szerkesztett Magyarország földtani atlasza országjáróknak című 
munkában már nincs feltüntetve az előfordulás. Tehát ennek pontos rétegtani besorolása ma is bi-
zonytalan.

2. EGY „ELFELEJTETT” MÉSZKŐKIBUKKANÁS

Látható tehát, hogy egy kevéssé ismert és ismertetett, sőt „elfelejtett” képződményről van szó, 
amelynek ismeretanyagát jó lenne megőrizni az utókor számára, és lehetőség szerint közzétenni. Ez 
a feladat ma már elsősorban a földtudományi természetvédelemre vár. Vizsgálatom célja ezért egy-
részt a méltatlanul elfeledett bátai mészkőkibukkanásról a kutatók által készített jegyzetek, beszámo-
lók ismertetése és összegzése. Mivel ezek hiányosak, az egykori lito- és biosztratigráfiai vizsgálatokat 
saját eredményeimmel is kiegészítem. A rétegsor vizsgálatára az 1960-as évek végén a Csóka-hegyen 
egy 22 m-es mélységet elérő lejtaknát is mélyítettek, ám napjainkban sajnálatosan további adat nem 
nyerhető a rétegekből, mert a lejtaknát bezárták, ugyanis a helyi lakosság összefüggésbe hozta az 
akna kialakítását a hegy megcsúszásával.

A lejtaknában észleltek szerint a kőzet anyaga barnásszürke, rétegzetlen, vastagpados, enyhén 
kristályos dolomit, dolomitos mészkő.

 Ősmaradványok nem találhatók benne. Besorolása litosztratigráfiai alapon a Villányi-hegység 
Siklósi Formációjába történt (SZEDERKÉNYI T. 2005). A kőzet kora – a földrajzilag közeli váripusztai 
mészkőkibukkanáshoz hasonlóan – a triász időszak alsó-anizusi alemeletének középső része (1. áb-
ra). A váripusztai mészkőkibukkanáshoz hasonlóan itt is pozitív gravitációs anomáliát mértek a ku-
tatók (SZEDERKÉNYI T.  1964). SZEDERKÉNYI T.  (2005) szerint az itteni rétegben nem figyelhető meg 
töredezettség, tektonikai igénybevétel.
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Akárcsak a váripusztai szirt esetében, itt is megállapítható volt, hogy a mintegy 20 millió éve 
megkezdődött geomorfológiai inverzió 2,5 millió éve a Duna–Tisza közének nyugati felén, valamint 
a Duna jobb partja mentén megállt (HÁGEN A. 2010). Így a felső-pannonban (pliocénben) leülepe-
dett, még konszolidálatlan üledékek eltérő mértékben lepusztultak, így került újra felszínre a bátai 
mészkő (JÁMBOR Á. 1998). A váripusztai szirttel ellentétben ezt még a negyedidőszakban sem öntöt-
te el a Duna, mert a terület süllyedése csekély mértékben tovább folytatódott.  SZENTHE I. (2003) 
vizsgálatai szerint az I. és a II. katonai felmérés térképein a Duna még közvetlenül a bátai mészkő-
kibukkanásnak ütközött, és csak az 1859. évi vízrendezések során, a folyókanyarulatok átvágásával 
került mai medrébe (2. ábra).

5

1. ábra A bátai és a váripusztai kiemelkedések földtani szelvénye

Forrás: SZEDERKÉNYI T. 1964 nyomán szerkesztette KONKOLY S. 2009

Jelmagyarázat:
1 – gránit; 2 – kataklázos gránit; 3 – felső-permi homokkő; 4 – jura rétegek; 5 – triász anisusi mészkő; 6 – 

pannon rétegek; 7 – alluviális üledékek; 8 – lösz; 9 – diszlokációs öv
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2. ábra 1859-ben készült térkép Báta és környékéről, valamint a Duna árteréről. A lila szín a 
part fal változásait jelzi

Forrás: SZENTHE I. 2003
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A váripusztai mészkőszirt megőrzésén kívül (amelynek védetté nyilvánítását Vadász E. 1962-
ben sikertelenül kezdeményezte) kívánatos lenne a bátai előfordulás megőrzése is. Két okot is fel le-
het sorolni, ami miatt ez fontos lenne: az első annak a földtani folyamatnak a jelentősége, amit a 
képződmény bemutat, a második az előfordulás egyediségét illusztrálja. Az első okot illetően el-
mondható, hogy a bátai és a váripusztai kibukkanás nagyon jól szemlélteti a 20 millió évvel ezelőtt 
megkezdődött geomorfológiai inverziót (ezen túl adalékul szolgál a Kárpát-medence 220 millió év-
vel ezelőtti földtörténeti fejlődésének menetéről). Ami a második okot illeti, megállapítható, hogy a 
kibukkanás egyedi kifejlődésű, annak ellenére, hogy litosztratigráfiailag nagyban hasonlít  a Siklósi 
Formációra. Ennek megnyilvánulása, hogy GYALOG L. (2005) ugyan ábrázolja a képződményt Bátán, 
de rétegtanilag a Misinai Formációcsoportba sorolja (ugyanakkor egy négy évvel később megjelent 
földtani atlaszban (BUDAI T. – GYALOG L. 2009) sajnos már nem is ábrázolják ezt a rétegtagot). Vé-
gül a bemutathatóságot tekintve már vannak előzmények, ugyanis már SZEDERKÉNYI T. (2005) említi, 
hogy a MÉV kialakított a lejtaknán kívül egy bemutatóhelyet is a 633. számú ház pincéjében (3. áb-
ra). Itt a teljes oldalfalat a triász időszaki dolomitos mészkő alkotta.

7

3. ábra. A 633. számú ház pincéjében talált mészkicsapódás

Forrás: fotó HÁGEN A. 2008
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Sajnálatosan az idők során elveszett ez a lehetőség, ezáltal az oktatást és majdan esetleg a turiz-
must is elősegítő bemutatóhely. Ha már nem is nyílna lehetőség az akna újranyitására, legalább a 
pincét kellene olyan állapotba hozni, hogy látogatható legyen.

Egy jövőbeli részletes bemutatás azonban a terület földtani újravizsgálását igényli. Ezeknek az 
újabb kutatásoknak főképpen a Misinai Formációcsoporton belüli rétegtani (litosztratigráfiai, bio-
sztratigráfiai, kronosztratigráfiai) vizsgálatokra vonatkoznának.
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MOSONMAGYARÓVÁR KULTURÁLIS ERŐFORRÁSAINAK 
HASZNOSÍTÁSA A VÁROS TURIZMUSÁBAN

HUSZ ANIKÓ1

1. BEVEZETÉS

A 21. század turizmusának az egyik legfontosabb jelensége a történelmi örökség és a kulturális 
rendezvények korábbinál aktívabb felhasználása. A társadalom általános tudásszintjének emelkedé-
sével az emberek egyre érdeklődőbbé váltak a történelmi örökség épített és szellemi emlékei iránt. A 
rendelkezésre álló diszkrecionális jövedelem emelkedésével is egyre inkább nő az igény más tájegy-
ségek, városok kultúrájának megismerése iránt.

Mosonmagyaróvár az ország észak-nyugati kapujában fekszik, legnagyobb forgalmú határátke-
lőnk - Hegyeshalom - közelében az első város. Kedvező földrajzi helyzete, vonzó természeti kör-
nyezete, gyógyító termálvize, épített műemlékei, szállás- és vendéglátóhelyei jelentik a város turiz-
musának meghatározó tényezőit.

Tanulmányom célja a város kulturális erőforrásainak vizsgálata, és azok hasznosíthatóságának 
lehetőségei a város turizmusában. Szekunder vizsgálat nyomán tártam fel a város kulturális, kultúr-
történeti jellemzőit azzal a céllal, hogy kiemeljen az attraktivitásokat, a speciális vonzerőket, amelyek 
a kulturális turizmus termékfejlesztési alapjait képezik. 

Szakirodalmi kutatásaimban először a fogalmak tisztázására helyeztem a hangsúlyt, feltárva az 
erőforrás és a vonzerő közti különbséget, valamint az örökségturizmus definiálási lehetőségét. Mo-
sonmagyaróvár  kulturális  erőforrásait,  örökségattrakció  típusait  táblázatban  csoportosítottam.  A 
szelektálás módszerét a kiértékelés követte a turisztikai megítélés szempontrendszere alapján. Igye-
keztem az egyediségeket, újszerűségeket kiemelni, amelyek a város turisztikai kínálatának jelenleg 
potenciális vonzerői, de a jövőben akár valódi vonzerővé is válhatnak. A helyi kulturális értékek fel-
tárásában a városról kiadott történeti munkák, idegenforgalmi kiadványok segítették kutatásomat.

A megfogalmazott fejlesztési elképzelések saját ötleteken alapulnak, a turizmusban már pozití-
van működő példák alapján kerültek kidolgozásra a helyi sajátosságok figyelembe vételével. A tanul-
mány bizonyítani kívánja, hogy a kulturális turizmus további fejlesztésekkel Mosonmagyaróvár hú-
zóágazatává válhat a jövőben is.

1 Husz Anikó doktorandusz - PTE Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola
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2. A TURISZTIKAI ERŐFORRÁS ÉS A VONZERŐ MEGHATÁROZÁSA

Ahhoz, hogy az erőforrás és a vonzerő – attrakció - közti különbséget megértsük, tisztázni kell 
a fogalmak közti különbséget.

A turizmus által hasznosítható erőforrások meghatározásánál fontos szempont a helyettesíthe-
tőség kérdése – hiszen akkor minősül egy kínálati elem egyedinek, jelentős értéknövelő tényezőnek, 
ha nem helyettesíthető. Egy város vagy egy táj nem egyszerűen csak azért vonzó, mert szép, hanem 
mert más mint a többi. A turisták nagy része napjainkban kifejezetten újszerű vagy szokatlan él-
ményre vágyik, és ezért hajlandó messzire is elutazni. Az egyediséget azonban úgy is felfoghatjuk, 
hogy a turizmusban az erőforrások rendelkezésre álló mennyiségén túl létezik egy második szűkös-
ségi korlát is, az erőforrások sajátosságai formájában. (DÁVID L. – JANCSIK A. – RÁTZ T. 2007.) A 
természeti vagy kulturális erőforrás azonban nem tekinthető automatikusan turisztikai attrakciónak, 
mivel mindaddig csak potenciális vonzerő marad, amíg nem teljesülnek az attrakcióvá válás feltéte-
lei. Az attrakció a látogató számára a terület felkeresésének elsődleges indítéka. Ahhoz, hogy az erő-
forrás attrakcióvá váljon, a következő feltételeknek kell teljesülnie:

• élményszolgáltatások pld. idegenvezetés, rendezvények, programok által

• utazási szolgáltatások pld. jó megközelíthetőség, szálláslehetőségek, vendéglátás, jó közbiz-
tonság, egészségügyi ellátás biztosítása

Emellett szükséges még, hogy az adott erőforrásnak vonzó imázsa alakuljon ki, vagyis minél 
többen legyenek olyanok, akik pozitív elképzelésekkel rendelkeznek a helyszínről magáról, és a be-
mutatott értékről.

A turisztikai erőforrások és az attrakciók köre tehát nem esik egybe. A szakirodalom ebben a 
témában egyelőre nem egységes, mivel a természeti és kulturális erőforrásokat automatikusan vonz-
erőnek tekintik, vagyis nem hangsúlyozzák a vonzerővé, attrakcióvá válás feltételeit.

Magyarországon a Magyar Turizmus Rt. 1997-ben végzett egy átfogó kutatást, amelyben a tu-
risztikai vonzerőket vette számba. A megkérdezés az ország valamennyi önkormányzatára kiterjedt, 
és felmérte a településeken fellelhető turisztikai vonzerőket. A több mint egymillió adatot átfogó 
felmérés elsődleges és másodlagos adatbázis kialakításával született meg:

• Az elsődleges adatbázis létrehozásakor a települési önkormányzatok vezetői valamint a tele-
pülések vállalkozói egységes és strukturált kérdőív segítségével ismertették, továbbá 1-9-
ig terjedő skálán értékelték a településeken fellelhető vonzerőket.

• A másodlagos adatbázis felépítéséhez a vonzerőleltár elkészítői felhasználták az eddigi kuta-
tási  eredményeket,  felméréseket,  a Tourinform irodák adatbázisát,  valamint a szakmai 
könyvek és folyóiratok adatait.
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Ez a kutatás megállapította a kulturális turizmushoz tartozó termékek dominanciáját: A felmé-
rés szerint a közel hatezer vonzerőre kereken 12 ezer turisztikai termék építhető. A lehetséges és ki-
fejleszthető termékek szempontjából a vonzerők 18%-a a kulturális turizmushoz, 10%-a a kirándu-
lásokhoz és a várostúrákhoz, 8%-a a természetjáráshoz, 7%-a a kastélytúrákhoz és a műemlékturiz-
mushoz, 7%-a pedig a falusi turizmushoz kötődik. (NEMES A. – KOZMA B. 1998) Azóta ilyen átfo-
gó turisztikai vonzerőleltár nem készült.

3. A KULTURÁLIS ERŐFORRÁSOK

A kulturális erőforrások nagy változatosságot mutatnak, és közös jellemzőjük, hogy valamilyen 
emberi tevékenység nyomán jönnek létre, a turisztikai kínálatba ténylegesen bevonható emberi alko-
tások és tevékenységek összességét jelentik. Elsősorban szellemi jellegű élményeket képesek nyújta-
ni a turistáknak. A kulturális erőforrások bővíthetők, akár közvetlenül turisztikai céllal is (pld. ne-
mesi kúriából múzeum kialakítása).  Az emberi kéz alkotásai maguktól nem képesek megújulásra, 
ezért a megőrzés mellett a fenntarthatóságukra is oda kell figyelni.

A kulturális erőforrások csoportosítása többféle lehet, ebből az egyik legkézenfekvőbb felosz-
tás:

• Kulturális örökség – ide tartozik minden olyan érték, amely valamely múltbéli emberi tevé-
kenység eredményeképpen jött létre.

• Élő kultúra – a napjainkban élő emberek életvitele, szokásai és tevékenységei, az általuk 
fenntartott tradíciók sorolhatók ide, másrészt a szórakoztató vagy éppen hagyományőrző 
céllal teremtett események.

A szakirodalom úgy is fogalmaz, hogy a „holtabb” értékek felől az „élőbbek” felé haladva is 
csoportosíthatjuk a kulturális erőforrásokat. Az egyes kulturális értékek „holt” és „élő” összetevői-
nek aránya nem tekinthető állandónak – ez nagyban múlik az adott érték fenntartási  és kezelési 
módján, illetve a hozzá kapcsolódó interpretációs technikákon. Mosonmagyaróváron például már 
évek óta üresen áll az egykori uradalmi malom épülete, tehát „holt” gazdaságtörténeti értéknek te-
kinthető, de ha egy kulturális központot alakítanának ki benne, mindjárt „élővé” válhatna.
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1. táblázat. Mosonmagyaróvár kulturális erőforrásai

Műemlékek, műtárgyak
Képzőművészeti gyűjtemény Cselley-ház:  Gyurkovich  Tibor  képzőművészeti 

gyűjteménye

Cselley-ház: római kori kőtár

Kiállítóhely Várpince

Flesch Károly Kulturális Központ kiállítóterme

Huszár Gál Városi Könyvtár kiállítóterme

Uralkodói és nemesi rezidenciák Magyaróvári Vár

Habsburg főhercegi kastély

Kertek és parkok Várkert

Wittmann Antal Park

Vallási műemlékek Szent Gotthárd római katolikus templom a XVIII. 
sz.-ból (Habsburg-kripta)

Mosoni Nepomuki Szent János plébániatemplom

Anna-kápolna a XVIII. sz.-ból

Evangélikus templom (neogót)

Református templom az erdélyi fatemplomok min-
tájára 

Rozália-kápolna a XVIII. sz.-ból 

Nepomuki Szent János szobor (1744)

Kultúrtörténeti értékek
Szociokulturális érték, társadalomtudományi 
múzeum

Hansági  Múzeum klasszicista épülete: helytörténeti 
kiállítás

Tűzoltómúzeum

Híres személyiségekkel összefüggő értékek Flesch Károly hegedűművész szülőháza

Gyurkovics Tibor író emlékszobája

Történelmi események színhelyei 1956-os forradalom sortűzének emlékműve a Gyász 
téren

Az élővilág történetével kapcsolatos érték Várpince kiállítóhely – Szigetköz halfaunája

Gazdaságtörténeti értékek
Mezőgazdasági  tevékenységgel  összefüggő 
értékek

Kühne Mezőgazdasági Gépgyár gyártörténeti múze-
uma
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Várpince  kiállítóhely  –  Tejfeldogozás  története, 
Óvári Tejkísérleti Intézet

Feldolgozóipari  tevékenységgel  összefüggő 
értékek

Habsburg uradalmi sörgyár épülete

Habsburg uradalmi malom épülete

Szolgáltatóipari és kereskedelmi értékek Korona Szálló épülete

Komplex kulturális értékek
Városok és városképek Magyaróvári Vár és környéke

Fő utca: gótikus alapokon barokk, majd eklektikus 
homlokzatú épületek sorakoznak

Események és rendezvények
Fesztiválok Szigetköz ízei, vármegye borai – gasztronómiai fesz-

tivál

Mosonmagyaróvári Várjátékok

Voluta Nemzetközi Vízifesztivál

Bábkert – gyermekfesztivál

Hármas-határmenti Találkozó

Nyári / Téli Fesztivál

Előadó-művészeti értékek Flesch Károly Nemzetközi Hegedűverseny

Fúvószenekari találkozó

Nemzetközi Makettkiállítás

Art Flexum Művésztábor és kiállítás

Forrás: Saját összeállítás (DÁVID L. – JANCSIK A. – RÁTZ T. 2007. 82.old. alapján)

A fenti táblázatból is megállapítható, hogy Mosonmagyaróvár kulturális erőforrásokban bővel-
kedik. A kérdés azonban az, hogy ezeket igazán attrakcióvá tudja-e tenni a város. Az ide érkező tu-
ristáknak tudniuk kell értékelni is ezeket a helyszíneket, ehhez azonban háttérismeretekre, informá-
ció átadásra van szükségük. Ezt a kulturális helyszínek interpretációs módszerei, valamint a helyi 
emberek tudják közvetíteni számukra.
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4. ÖRÖKSÉGTURIZMUS – KÖZÖSSÉGI ÉRTÉK

A kulturális turizmusnak fontos részét képezi az örökségturizmus, hiszen a „holt” és az „élő” 
értékeket egyaránt közvetíti. 

 „Az örökség olyan múltbéli, elmúlt időkből származó értékekre utal, amelyet egy generáció 
megőrzésre érdemesnek tart, és továbbad a következőnek.” (PUCZKÓ L. – RÁTZ T. 2000) Ez a 
meghatározás magában hordozza a folytonosságot, átmenet a múlt-jelen-jövő között.

E fejezetben Mosonmagyaróvár örökség-értékeit vizsgáltam személyes kötődésem, és az ott 
élő lakók szemszögéből.

Személyes érték számomra a szülőváros, ahol felnőttem, általános és középiskoláimat elvégez-
tem. A család az állandó értéket képviseli számomra, az óvó, védelmező családi melegséget. Édes-
apámtól „örököltem” a városszeretetet, aki nagy lokálpatrióta volt, s az általa összegyűjtött írások, 
könyvek ma már nemcsak a családi örökség, hanem a város szellemi örökségének a részei is. (Pld. 
Töredékek Moson múltjából című könyve.)

Közösségi értékként Mosonmagyaróvár identitáspontjait vizsgáltam. A Város Önkormányzata 
10 jellemző pontot határozott meg, amely a település arculatát leginkább meghatározza. A nemes 
szándéknak az volt a célja, hogy a felnövekvő nemzedékek szülővároshoz való kötődését erősítse. 
Az identitáspontokhoz kapcsolódva egy programot (munkafüzetet) is kidolgoztak a gyermekek szá-
mára, hogy „ismerve szeressék” a parkokat; tudják, kiről nevezték el az utcákat; ismerősként kö-
szöntsék a szobrokat. Mindezt azért, hogy a gyerekek a város jelenét a múlt örökségének tudatával 
alakítsák.
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Az identitáspontok vizsgálatánál azt vettem számba, hogy e jellemzők a város attraktivitását, 
turisztikai vonzerejét meghatározzák-e, s mely örökségturisztikai attrakcióhoz sorolhatók. Megálla-
pításaimat a következő táblázat tartalmazza:

A táblázatból is látható, hogy a város természeti, kulturális és szellemi értékeket egyaránt meg-
határoz, sőt a gasztronómia is megjelenik. (Az Óvári sajt az egész országban ismert, sőt a Vár épü-
lete is látható a termék logóján. Az Óvári szelet pedig sok magyar étterem étlapján is szerepel.)

Fontos, hogy ezekkel az értékekkel az ott élő emberek is azonosulni tudjanak, hiszen csak ak-
kor tudják lokális értékként közvetíteni az oda érkező turisták számára.

Az örökségturisztikai erőforrásokból néhány elemet szeretnék kiragadni, amely a város turisz-
tikai arculatának kialakításában is fontos szerepet tölt be. Igyekeztem kiemelni azokat az egyedisége-
ket, helyettesíthetetlen jellemzőket, amelyek igazán „óvárias” tulajdonságok.

Hansági Múzeum

A múzeum regionális jelentőségű társadalmi örökség. Elsősorban az egykori Moson megye ré-
gészeti, helytörténeti és néprajzi gyűjteménye. A régészeti gyűjtemény ritka tárgyi örökséget őriz, az 
ún.  fibulákat.  A  népvándorlás  korából  származó  Európa-hírű  ezüst  fibulák  a  Bezenye  határá-
ban1885-ben történt ásatások során kerültek elő. A fibula tulajdonképpen egy tűhöz erősített dísz 
(díszes „biztostű”). A két fibula különlegessége, hogy eddig Magyarországon még nem találtak ha-
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2. táblázat. Mosonmagyaróvár örökségattrakció típusai

Mosonmagyaróvár identitáspontjai Örökségattrakció típusa
Folyók: Lajta, Mosoni-Duna Természeti örökség > víziturizmus

Hansági Múzeum Társadalmi örökség

Vár és Vár-tó környéke Történelmi épület; városkép meghatározó eleme

56-os emlékhely Emberiségellenes tettek öröksége

Magyar utca Városkép öröksége

Egyetem – „Akadémia” épületei Tudományos örökség > látogatóközpont

Óvári sajt Gasztronómiai, mezőgazdasági örökség

Szent István szobra Történelmi örökség

Habsburg-kripta Történelmi örökség

Temetők Társadalmi örökség; híres emberek

Forrás: Saját szerkesztés
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sonlókat és Európai vonatkozásban is ritkaság volt. A fibulákon rúnás felirat látható. A rúnák - régi 
germán írásjelek- megfejtése végett a fibulákat Koppenhágába küldték F. A. Wimmer professzor-
nak, aki francia és dán nyelven is publikálta a fibulák eredetét. A felirat két ősgermán nevet rejt: Ar-
sipoda és Godahild. (HUSZ J. 1985-90)

Habsburg-kripta

A város életében hosszú ideig meghatározó szerepet játszott a Habsburg család. 1522 januárjá-
ban a tragikus sorsú II.  Lajos Budán tartott  esküvője alkalmából feleségének, Mária királynénak 
adományozta az óvári Várat, s ettől kezdve sorsa évszázadokra összefonódott a Habsburgokkal, 
Magyaróvár Ausztria védelmének egyik előretolt bástyája lett. Néhány fontos állomása a család te-
vékenységének: 

1766-ban Mária Terézia a magyaróvári uradalmat lányának, Mária Krisztinának ajándékozta. 
Férje, Albert Kázmér herceg, a magyaróvári uradalom birtokosa 1818-ban Gazdasági Tanintézetet 
alapított a városban, hogy birtokai számára felsőfokú szakembereket képezzen. Ez az intézmény 
néhány éves megszakítással folyamatosan működött, jogutóda a mai egyetemi kar. 1776-ban Mária 
Krisztina posztógyárat létesített Mosonban a birtokain tenyésztett birkák gyapjának földolgozására, 
amelynek megszűnte után 1856-ban Kühne Ede mezőgazdasági gépgyárat létesített a helyén, ami 
napjainkban is működik. A Habsburg család helyi utolsó leszármazottja volt Frigyes főherceg, aki 
1920-36-ig élt a városban, köztiszteletben álló úriember volt. Szívesen beszélgetett az utcán az em-
berekkel, támogatta a várost és a Gazdasági Tanintézetet. Halála után feleségével együtt az óvári 
Szt. Gotthárd templomban temették el, s emlékezve tevékenységére 2006-ban szobrot avattak róla. 
A Habsburgok főhercegi kastélya ma oktatási és kulturális célokat egyaránt szolgál, valamint az óvá-
ri városrész egyik színvonalas szálláshelyét a Főhercegi Vendégházat alakították ki falai között.

Vár és Vár-tó környéke

A legrégibb nyomok a római korba nyúlnak vissza, amikor az I. században a rómaiak Ad Fle-
xum néven települést alapítottak a Vár és a mai belváros területén. A 13. században Óváry Konrád 
birtokában volt (ő építette az első „Castrumot”), aki azonban Ottokár cseh királlyal szövetkezett, 
valamint hamis pénzt veretett, így IV. Béla elkobozta a birtokát, majd bocsánatot nyerve 1263-ban 
visszakapta. 1491-től a Szentgyörgyi grófok birtoka volt, akik alaposan átépítették az épületet. A 15. 
században épült az a gótikus várkápolna is, amelynek maradványait a Vár oldalán láthatjuk.
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A történelmi források szerint Hunyadi Mátyás 1457. június 1-15-ig a délnyugati saroktorony-
ban raboskodott.  V. László király Hunyadi László lefejezése után (1457.III.16) félt a Hunyadiak 
bosszújától, ezért Bécsen keresztül Prágába menekült a 15 éves Mátyással, de útközben 15 napig 
Óváron tartózkodott.  1522-től  II.  Lajos  feleségének,  Mária  királynénak adományozta.  1529-ben 
Szulejmán Bécs elleni harcokból csúfosan visszavonuló seregei mindent felégettek. 1530-tól már 
Habsburg-birtokként kezdődik meg az újjáépítés olasz mérnökök segítségével, s alakul ki a jellegze-
tes mai kép. 1763-tól Mária Krisztina és Albert Kázmér tulajdona, akik 1810-ben a második emele-
tet megépítették. 1818-ban a herceg megalapítja a Magyaróvári Felsőbb Gazdasági Magántanintéze-
tet, amely a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának jog-
elődje, tehát méltán nevezhető tudományos örökségnek. (UZSOKI A. 1958)

Albert Kázmér neve ezenkívül egy világhírű kulturális örökséghez is kötődik, mivel ő volt a 
bécsi Albertinum képtár megalapítója, amely a mai napig is működő kiállító terem az osztrák fővá-
rosban.

A történelmi Vár épületéhez, ami ma oktatási funkciót tölt be, egy kiállítótér is tartozik, amely 
azonban nem a Vár történetével ismerteti meg a látogatókat. (A vár épületében működött egy törté-
neti múzeum, de ez napjainkban nem látogatható, hiszen alapos felújításra szorul.)

A Várpince kiállítótér már maga is egy attrakció. 2008-ban nyitotta meg kapuit. Bár pince az 
elnevezése, de inkább egy földbe vájt pincét kell elképzelni, amelyen egy magas domb ível fűvel bo-
rítva. A több mint 500 m2 területű „pincében” boltozatos helyiségek kerültek kialakításra. 

Maga a kiállítótér 3 helységből áll. Az előtérben időszakos kiállítások láthatók, míg a másik 2 
teremben állandó kiállítás tekinthető meg. Az alapkoncepció témája a Szigetköz, de ettől eltérő in-
formációkat is közvetít a helyszín. Az egyik terem az ún. akvárium terem, amelynek egyik oldalán a 
szigetközi halfajták úszkálnak, míg a másik oldalon a színes, más kontinensekről származó halak 
hívják fel magukra a figyelmet. A halakról fénykép és rövid információ is olvasható az akváriumok 
mellett. Középen padokon pihenhet meg a látogató. 

A másik teremben „Halászat  és aranyászat a gyümölcsöt termő szigetek között” címmel a 
Hansági Múzeum állandó kiállítása látható. A két foglalkozáshoz kapcsolódó tárgyi emlékek felis-
merését az eszközökről készült fotó mellett lévő feliratok segítik. Néha madárhangok is hallhatók 
halk effektusként. A terem másik oldalán a magyar tejipar történetével, annak eszközeivel ismerked-
het meg a látogató. Hosszú leírások segítik az információ megértését. E kiállítás érdekes, de a mai 
audiovizuális eszközöket teljesen mellőzi, így a kor igényeinek nem felel meg.

Interpretációs terem nem kapcsolódik a kiállítótérhez, az emberek jó esetben 30 percig tartóz-
kodnak a helyszínen. A Várpince másik részében alakítottak ki egy látványkonyhát, éttermet, ami 
azonban inkább büféként üzemel az egyetemisták számára és nem a turisták becsalogatására szolgál. 
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Előterében „üvegkalitkák”, amelyek turisztikai információs pultként, ajándékboltként működnének, 
de jelenleg kihasználatlanok. A szolgáltatások tehát biztosítva lennének, de sajnos az átfogó, komp-
lex stratégia nélkül minden csak önmagában funkcionál.

A Vár-tó környékét szépen parkosították, a Szigetközre jellemző fafajtákat ültettek. A rövid 
tanösvényen információs táblákat helyeztek el a növényekről, fafajtákról. Alakul a rekreációs kör-
nyezet, amelyhez a tó rehabilitációja is hozzájárult. Nyáron gyermek-horgászklub működik, télen 
pedig a korcsolyázók vehetik birtokba.

56-os emlékhely

A múlt szomorú emlékeit idézi a 56-os történelmi emlékhely, ahol a forradalom egyik legvére-
sebb sortüze vetett véget sok ember ártatlan életének. Ezen a helyen, a Gyásztéren kopjafák sora 
vezet az 1956-os forradalom emlékművéhez. A háromalakos, megrázó kompozíció Rieger Tibor al-
kotása. 

Cselley-ház - Gyurkovich-Gyűjtemény

A város által meghatározott identitáspontok között bár nem szerepel, de véleményem szerint a 
város  egyik  legfontosabb kulturális  erőforrásai  közé tartozik  a  Cselley-ház,  amely Magyarország 
egyik legértékesebb képzőművészeti gyűjteményét őrzi. Maga a ház is egyedi értéknek számít, hisz 
építéstörténete  a  XIII.  századig  húzódik  vissza,  s  a  különböző korok nyomait  máig megőrizte. 
Gyurkovics Tibor és felesége a XIX-XX. század legnagyobb magyar festőinek alkotásait gyűjtötte 
össze (Munkácsy Mihály, Rippl-Rónay József,  Benczúr Gyula, Barabás Miklós, Ferenczy Károly, 
Egry József …), s ezt a városnak adományozta. Ezt az értékes gyűjteményt Magyarországon keve-
sen ismerik. Tehát rendelkeznek egy értékes kulturális erőforrással, amelyet nem tudnak turisztikai 
attrakcióvá fejleszteni.

Ez a figyelemre méltó gyűjtemény a közeljövőben bővítésre kerül. Az orvos-műgyűjtő unoka-
öccsének, Gyurkovics Tibor írónak a szellemi hagyatéka is a városba kerül. A város és az örökösök 
között  megkötött  szerződés értelmében Mosonmagyaróvár 131 képzőművészeti alkotást,  köztük 
Amerigo Tot, Melocco Miklós, Barcsai Jenő, Borsos Miklós alkotásait vásárolja meg, és állítja ki. Az 
író tiszteletére, születésének 80. évfordulóján 2011 decemberében emlékszoba megnyitását is terve-
zik. A nagybácsi és az unokaöcs szellemi hagyatéka a képzőművészet és az irodalom egymást erősí-
tő hatása által kínál majd szellemi élményt a Cselley-ház látogatóinak.
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5. A KULTURÁLIS ERŐFORRÁSOK TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI 

A kulturális és fesztiválturizmus a legsajátosabb helyi vonzerőre, a kultúrára épít. A kulturális 
programok önmagukban is alkalmasak vendégek fogadására, azonban jelentős szerepet játszanak 
más turisztikai formák (aktív, konferencia turizmus) kiegészítő kínálataként.

A helyi lakosság számára a kulturális  rendezvények a kikapcsolódást  jelentik. Ezeknek igen 
fontos életminőségjavító szerepük van a város életében, ezen kívül anyagi szempontból is a város 
gyarapodását jelentik. Fontos a lakossággal a város értékeinek a megismertetése, az identitástudat 
erősítése, a turizmus kedvező hatásainak széleskörű tudatosítása, a lakosság vendégbarát magatartá-
sának ösztönzése.

A kulturális erőforrások hasznosításának céljai:

• Mosonmagyaróvár város imázsának javítása

• A magyaróvári belváros „élettel telítése”, a kereskedelem újjáélesztése

• A programokon résztvevők és az örökségi helyszíneket felkeresők számának növelése

• A tartózkodási idő megnövelése a városban

• A városban való többletköltés fokozása

• A városlakók emocionális kötődésének erősítése

A következő fejezetben a turisztikai termékfejlesztés lehetőségeit szeretném ismertetni, ame-
lyek saját elképzeléseken alapulnak a turizmusból vett pozitív példákat alapul véve.

5.1. Műemlékek kulturális célokra való hasznosítása

A műemlékek már önmagukban is felkeltik a potenciális látogatók érdeklődését, de a hosszabb 
tartózkodási idő akkor jön létre, ha ezen értékek bemutatása, környezete és a kiegészítő programok 
élményt jelentenek a turisták számára.

Mosonmagyaróvár belterületén több olyan műemléképület is található, amelynek belső udvara 
illetve kertje alkalmas szabadtéri színházi előadások lebonyolítására, amely kulturális célokat is szol-
gálhatna a városban. 

A Főhercegi Vendégház belső udvarán szervezhetők kisebb kamaraszínházi előadások, kama-
rahangversenyek. Ezek szervezése már elindult, mindenképp folytatni érdemes ezt a tevékenységet.
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A Cselley-ház belső udvara is alkalmassá tehető nyáresti kamaraprogramokra: gitárest, irodalmi 
felolvasóest, kamarazene.

E két belvárosi program szervezésekor össze kell fogni a helyi vendéglátóipari vállalkozókkal, 
s az előadások szüneteiben kávéval, teával, üdítő koktélokkal kínálni a vendégeket. Ez a helyi vállal-
kozók bevételeit, s a helyszín szervezőinek a bevételeit is növeli.

Az óvári Szent Gotthárd templom orgonája orgonakoncertek tartására is alkalmas, ezt a lehe-
tőséget a jövőben is ki kell használni. Ismert művészek meghívása nemcsak a helyi lakosságot von-
zaná erre az eseményre, hanem a zeneszerető közönséget is más vidékekről.

Az Óvári Vár belső udvarán várszínházi délutánok, esték szervezése ajánlott, egyhónapos fo-
lyamatos programmal. Délután gyerekprogramok, este felnőtt előadások szórakoztatnák az érdeklő-
dőket. Jelenlegi patinás állapota jó közeget biztosít az ilyen jellegű kulturális programoknak. Színpad 
és széksorok felállítása szükséges, amelyek mobilizálhatók, s a város más rendezvényein is felhasz-
nálhatók.

5.2. Fesztiválok szervezése

A kulturális fesztiválok, rendezvények önmagukban is jelenthetnek turisztikai vonzerőt. Ez el-
sősorban akkor valósul meg, ha többnapos programot nyújtanak, valamint a kulturális kínálat kiegé-
szül gasztronómiai különlegességekkel, vendéglátással. A nagy rendezvényeket mindig több célcso-
port (kor, érdeklődés) számára is vonzó, változatos programokkal kell színesíteni. Nélkülözhetetlen 
a  rendezvényeken  érdekelt  szervezetek  együttműködése,  a  rendezvények  időpontjainak  közös 
egyeztetése.

El kell különíteni a helyi érdekeltségű rendezvényeket, mint május1., augusztus 20. a turistákat, 
fizetőképes keresletet vonzó rendezvényektől. Az ünnepekhez kapcsolódó rendezvények a helyi la-
kosság igényeit elégítsék ki – helyi művészek, vállalkozók megjelenésével, míg a turizmust érintő 
fesztiválok marketingjével regionális, országos illetve nemzetközi vendégkört kell megcélozni.

Kiemelt rendezvényhelyszínként kell kezelni a magyaróvári Várkertet, a Mosoni-Duna partot 
(Itató), a mosoni Erzsébet-Kápolna teret, Mosoni-Duna partot („Biczó” strand) – mint szabadtéri 
helyszínt, valamint a Flesch Károly Kulturális Központot.
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„Mega”-rendezvény

A város ismertségének fokozásához nagyban hozzájárulhatna, ha az emberek tudatában a vá-
roshoz egy meghatározó, jól megszervezett fesztiválnév köthető lenne. Szükséges lenne évről-évre 
egy „mega-rendezvény” megszervezésére, amely kiemelt helyet kapna a térségi és városi marketing-
ben, s bekerülhetne a Magyar Turizmus Zrt. nagyrendezvényei közé. A mega-rendezvények bár ki-
emelten magas költségvetésűek, de hosszú távon megtérülnek. 

Az országos rendezvénynaptárt tanulmányozva olyan típusú rendezvény javasolt a városnak, 
ami eddig még nem szerepelt egyik város kínálatában sem, tehát egyedi az ötlet.

Javaslat: A város és az egykori Moson megye régi zenei hagyományokkal rendelkezik, hisz Mo-
sonban született Flesch Károly hegedűművész, Köpcsényben (Kittsee) Joachim József hegedűmű-
vész, és Boldogasszonyfalván (Frauenkirchen) Mosonyi Mihály zeneszerző, és sikeresen működött 
a Mosoni Ének- és Zeneegylet. A város jelenlegi zeneiskolájának növendékei, és a városban műkö-
dő fúvószenekarok is számos sikert hagytak maguk mögött. A zenei fesztivál fő témája a hegedű le-
hetne, amely a zene szinte minden ágában szerepel: komolyzene, népzene, jazz, country, prímásver-
seny, utcazene. Ezt a rendezvényt pld. Hegedű-virtuóz (Violin) fesztiválként lehetne hirdetni. Ki-
egészíthető  lenne  kottabörzével,  hangszervásárral/árveréssel.  A  zene  „nemzetközi  nyelv”,  nem 
szükséges hozzá nyelvtudás, tehát belföldi és külföldi számára egyaránt vonzó. Ismert művészek, 
együttesek meghívása nagy vonzerőt jelentene. 5 évente csatlakozó rendezvénye lenne a Nemzetkö-
zi Flesch Károly Hegedűverseny. 

Helyi fesztiválok, rendezvények

Egész évet átfogó,  összefüggő helyi rendezvénysorozat kialakítására van szükség. Fontos  a 
fesztiválok időben történő szervezése, és a térségi rendezvényekkel való összehangolása.

Az előzetes eseménynaptárnak már az előző év novemberére el kell készülni, hogy az országos 
és nemzetközi turisztikai kiállításokon, a sajtóorgánumokban, interneten hirdethető legyen. Fontos 
a rendezvények sokszínűsége, differenciáltsága, a helyszínek változatossága. 

Az Óvári Várkertet kiemelt helyszínként kellene kezelni, hisz fekvését és környezetét tekintve 
is kellemes rendezvényhelyszín, ehhez azonban a városnak az Egyetemmel történő szorosabb kap-
csolatfelvételre van szüksége.

Hangsúlyozni kell a helyi jellegzetességekre, a sajátosan helyi termékekre épülő rendezvénye-
ket, amelyeknek megkülönböztető szerepük van. Ez a névválasztásban is tükröződjön.

Rossz idő esetén az alternatív programlehetőségek felértékelődnek, tehát mindig legyen fedett 
helyre tervezett program is. Minden rendezvényt legalább 2-3-4 naposra ajánlott tervezni, mert csak 
így biztosítható a vendégéjszakák számának növelése.
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5.3. Tematikus útvonalak a városban

A tematikus utak kialakításának legjellemzőbb céljai között szerepel az érdeklődés felkeltése 
közvetlenül egy bizonyos téma s az ahhoz kapcsolódó attrakciók iránt, s ezen keresztül pedig az 
iránt a földrajzi terület iránt, ahol ezek az attrakciók megtalálhatóak. Ez a funkció különösen a ke-
vésbé felkapott látnivalókat bemutató utak esetében kaphat kitüntetett szerepet, hiszen az útvonalak 
termékké alakíthatnak olyan attrakciókat is, amelyek a témához jól illeszkednek, de önállóan nem 
vonzanának látogatókat.

Idegenvezetés a városban

A város rendelkezik természeti és kulturális erőforrásokkal egyaránt. Ezek összegyűjtése és egy 
megtervezett útvonalra való felfűzése lehetővé teszi a helyi látnivalók bemutatását. Ne csak pros-
pektusok készüljenek a városról, hanem egy meglátogatható, végigjárható útnak az ajánlása. Az út-
vonalra fűzzék fel a helyi látnivalókat, adjanak betekintést a helyi kézművesek, iparosok, vállalkozók 
munkájába, kóstoltassák meg a helyi termékeket (óvári sajt) és ajánljanak helyi, térségi ételeket, italo-
kat a helyi vendéglátó egységben. 

Készüljön a városrészeket egyenként is bemutató sétaútvonal, illetve azok összekötési lehető-
sége.

A város a nyári szezonban elektromos kisvonat üzembeállításával is bemutatható legyen, ame-
lyekhez meghatározott fel- és leszállóhelyek csatlakozzanak.

Egyedi koncepció alapján kidolgozott idegenvezetések színesíthetik a kínálatot. Pld. éjszakai 
városnézés (éjjeli őrnek öltözve, lámpással kísérik a vendégeket); „Gyereknyelv”-nek megfelelő ve-
zetés játékossággal fűszerezve; kerékpáros városnéző túra stb.

Egy téma köré szervezett tematikus útvonalak

Az adott kulturális út témájának kiválasztásához számos szempontot figyelembe kell venni an-
nak érdekében, hogy a projekt turisztikailag is sikeres lehessen és az érintett közösségek kulturális 
identitását is erősíthesse. Fontos, hogy a téma könnyen azonosítható, viszonylag széles körben is-
mert és egyértelmű legyen, de ne korlátozza ugyanakkor túlságosan az úthoz kapcsolódó lehetséges 
attrakciók körét.

Önálló turisztikai terméknek azonban a kulturális út – témaútvonal - csak akkor minősül, ha a 
látogatók nem csak az utat alkotó egyes attrakciókat ismerik, hanem tudatában vannak, hogy ez egy 
tudatosan megtervezett útvonal, s úgy vélik, hogy az út által magasabb színvonalú élményhez jut-
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nak, mint annak hiányában. Ahhoz, hogy elérjük a turista „fejében”, hogy mindez tudatos folyamat 
része legyen, fontos és elengedhetetlen az út témáját reprezentáló logó megtervezése és állandó al-
kalmazása. (PUCZKÓ L. – RÁTZ T. 2000)

Európa  városaiban  sok  jó  példát  láthatunk  a  tematikus  témaútvonalak  megvalósításához. 
Ausztria fővárosa több témaútvonal-ajánlattal is várja az odalátogatókat, amelyeket a Bécsi Idegen-
vezetők Szövetsége közösen állított össze: Bécsi élet: kávéházak, fiáker és társai, A szenvedélyek út-
ján a régi Bécsben, Gyilkosok, boszorkányok és hóhérok – Justitia.

Már  Magyarországon is  találkozhatunk témaútvonalakkal  a  városnézések  során,  elsősorban 
Budapesten. Az egyik ilyen kezdeményezés az „ImagineBudapest” társaság által jött létre 2009-ben. 
Többféle tematikus sétát vezetnek, mint pld. Üzenő falak – avagy a budapesti épületdíszek titkos 
nyelve; Toronyiránt – a belváros rejtőzködő templomai; Titkos kertek és terek a belvárosban; Hat 
torony - az odafent valókat keressétek! (HUSZ A. 2009)

E jó példákat is figyelembe véve a Mosonmagyaróváron kialakításra javasolt tematikus útvona-
lak a helyi értékek, örökségek figyelembe vételével:

Vallási emlékeink nyomában

Az útvonal a város szakrális emlékeit fűzi fel egy útvonalra, nem tesz különbséget az egyes val-
lások között, ökomenikusan gondolkodik. Néhány fontos állomás:

Szent Anna kápolna Lucsonyban - Szent Gotthárd r.k. templom (Habsburg-kripta) – Evangé-
likus templom– Református templom (erdélyi fatemplom stílusa, Huszár Gál emléktábla) – Zsidó-
temető (Flesch Károly sírja) – Rozália-kápolna – Nepomuki Szent János plébániatemplom

A templomokhoz kapcsolódó szentek élete, legendái is megismertethetők a vendégekkel.

Habsburgok hagyatéka

A város történetét hosszú időn keresztül meghatározta a Habsburg uradalom. Az ehhez kap-
csolódó épületek, helyszínek bemutatása is alapja lehet egy tematikus útvonalnak.

NYME, az egykori Gazdasági Tanintézet Albert Kázmér alapításával – Malom és sörgyár – 
Habsburg  Főhercegi  Vendégház  (kialakítani  egy  főhercegi  lakosztályt  eredeti  berendezéssel)  – 
Habsburg Frigyes szobra - Szent Gotthárd r.k. templom (Habsburg-kripta) - egy speciális gasztro-
nómiai csemege elfogyasztása a Monarchia Kávéházban - Református templom (Albrecht főherceg-
né Bocskai Julianna részére különpad készült a pad elején a Bocskai család címerével) – Korona 
Szálló.
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Stílusok nyomában

Az építészeti stílusok iránt érdeklődő vendégek figyelmét felkelthetjük egy tematikus építészeti 
kortörténetet bemutató tematikus út összeállításával, amelynek során felhívjuk a figyelmet az adott 
korra legjellemzőbb stílusjegyekre. Néhány javasolt építészeti érték:

Római kor: Ülőfülkék és emléktábla Ad Flexum alapításáról - kőtár a Cselley-házban; Gótika – 
Cselley-ház; Reneszánsz –Óvári Vár; Barokk – a Fő utca védett épületei, Szent Gotthárd r.k. temp-
lom; Klasszicizmus – Hanság Múzeum; Eklektika: Városháza, Postapalota; XX.század modern épí-
tészete: Mosonmagyaróvár 70-80-as években épült középületei, lakóparkok.

Szobrok, emléktáblák nyomdokain

A város számos pontján találhatók ismert és kevéssé ismert szobrok, emléktáblák. Ezek felke-
resése és egy tematikus útvonalra fűzése lehetőséget teremt egy rövidebb-hosszabb városi séta meg-
tételére. A szobrok mellé elhelyezett információs táblák tájékoztatást adnak az adott témáról, sze-
mélyről, ezáltal is növelhetjük ismertségüket.

5.4. Művészeti központ létrehozása

Mosonmagyaróvár és környéke számos művésznek szülőhelye és alkotótevékenységének szín-
tere (Pld. múlt:  Flesch Károly hegedűművész, Somogyi József szobrászművész…; jelen: Karcagi 
Endre festőművész,  Kelemen Benő Benjámin grafikusművész…). Ma is több amatőr művészeti 
csoport működik a városban, akiknek nincs állandó bemutatkozási lehetősége. (Art Flexum Művé-
szeti Társaság, Mosonmagyaróvári Alkotók Közössége, Tallós Prohászka Társaság)

Szükség lenne egy olyan művészeti központ létrehozására, amely a városi polgárok művészet 
iránti érdeklődését is kielégítené, valamint a helyi hivatásos és amatőr művészeknek is otthont adna, 
s az ideérkező turistáknak programot kínálna.

Az óvári belváros közepén álló egykori uradalmi Malom épületét (jelenleg magántulajdonban 
van) művészeti központtá („Művész-Malom”) lehetne átalakítani. Ehhez azonban komoly építésze-
ti, műszaki tervezésre van szükség.

A kiállítóterek lehetőséget adnának a Mosonmagyaróvárhoz kötődő képző- és iparművészek 
alkotásainak bemutatásához, valamint otthont adnának időszaki kiállítások, kortárs művészeti érté-
kek bemutatásához.

Műtermek kialakítása nemcsak a helyi művészek számára teremtenének alkotási lehetőséget, 
hanem alkalmasak lehetnének amatőr művészeti körök tartására, nyaranta művész-alkotótáborok le-
bonyolítására.
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Az épületben egy mozi kamaraterem is helyet kaphatna, amely művészfilmek vetítésére alkal-
mas, s utána az alkotókkal történt beszélgetésre is lehetőséget ad.

Olyan üzlet kialakítása is javasolt, amelyben a művészek az alkotáshoz szükséges eszközöket 
megvásárolhatják, megrendelhetik. Emellett kialakításra kerülne egy művészetekkel foglakozó köny-
vek árusítására hivatott üzlet is.

Az épületben helyet kaphatna egy „Művész kávézó”, amelynek berendezése a kortárs művé-
szeti igényekhez igazodik. Nemcsak rendezvények idején tartana nyitva, hanem állandó nyitvatartás-
sal üzemelhetne, hiszen a belváros szívében található.

5.5. Ipartelepek idegenforgalmi célú hasznosítása

A korábban iparvárosként ismert  Mosonmagyaróvár ipartörténeti  értékeit is érdemes lenne 
megismertetni az idelátogató vendégekkel.

1648-ban létesítették a Magyaróvári műmalmot, majd a mellette lévő Sörgyárat 1710-ben a fő-
hercegi uradalomban. (Jelenleg ez magántulajdonban van, s ezt javasolnám művészeti központnak.) 
1807-ben alakul a mai Kühne gyár elődje, a cukorgyár, majd 1874-ben kezdi meg működését a gaz-
dasági gépgyár. 

Ipartörténeti műemlékként az 1910-ben épült Lőporgyár épülete a legjelentősebb. A volt Lő-
porgyár  az  Osztrák-Magyar  Monarchia  egyik  legnagyobb  háborús  beruházásaként  valósult  meg 
1914 és 1918 között. Az üzemben mintegy 20.000 ember/ olasz hadifogoly dolgozott. Az elvesztett 
háború után a békeszerződés értelmében az üzemet azonnal be kellett szüntetni, az építkezések ab-
bamaradtak. Ma már az ipari területen több üzem működik – békésebb termékeket előállítva – gya-
korlatilag a teljes terület magántulajdonban van. A volt Lőporgyárhoz kapcsolódó lakóterület kiépü-
lése az üzemmel egy időben valósult meg szigorú tervszerűségről tanúskodva. A házak elhelyezke-
dése a tervezést tekintve tengelyesen szimmetrikus, szerkesztett ovális. A gyár épülete Európában 
egyedülálló és a hozzá tartozó lakónegyed is építészeti remek. Érdekesség az olasz hadifoglyok által 
épített barakk-templom is, a mai Szent Kereszt kápolna.

A városrész érdekességei közé tartozik még a Tűzoltómúzeum, ami itt található a Városi Tűz-
oltóság épületében, és kiegészítő programlehetőséget kínál.

Egy összeállított útvonal és a kihelyezett információs táblák megismertetnék az odalátogatókat 
az Ipartelep védett épületeivel, valamint egy tipikus munkáslakás kialakítása is érdekes lehetne. Egy 
„szoc-reál” kocsma létrehozása is érdeklődésre tarthat számot.
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6. ÖSSZEGZÉS

A város vizsgálata alapján megállapítható, hogy Mosonmagyaróvár rendelkezik olyan kulturális 
erőforrásokkal, amelyek ma még nem váltak igazán turisztikai attrakciókká, de megvan rá az esé-
lyük. A sok helyi jellegzetesség közvetítése, a velük való azonosulás nagymértékben függ a helyi la-
kosok hozzáállásától. Fontos a helyi lakosok bevonása a turisztikai fejlesztésekbe, mert ezáltal ők is 
jobban megértik a turizmus lényegét, részesülhetnek előnyeiből is, tehát hajlandóak lesznek támo-
gatni is. A város infrastrukturális fejlesztéseiben a kulturális turisztikai fejlesztési igényeket is figye-
lembe kell venni (pld. rendezvény- és sportcsarnok építése). A turizmusból származó bevételeket 
forgassák vissza,  tehát közösségi  létesítmények, „élményszolgáltatások” fejlesztésére fordítsák.  A 
bemutatóhelyek, kiállítások interpretációja alkalmazkodjon a 21.századi multimédiás igényekhez, kü-
lönlegeset, egyedit tehát „helyettesíthetetlent” kínáljanak.

A tanulmányban megfogalmazott gondolatok és fejlesztési javaslatok bizonyítják, hogy a vá-
rosnak megvan a reális esélye arra, hogy Mosonmagyaróváron a kulturális turizmus a fejlesztések 
megvalósításával húzóágazattá válhat a jövőben is.
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MOHÁCS ÉS A MOHÁCSI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI 
ÉRTÉKELÉSE, A TURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAI ÉS 

CÉLJAI

PÁPA SÁNDOR

1. BEVEZETÉS

Mohács városa lakosságszámához képest az országosan híres települések közé tartozik. Job-
ban belegondolva a „hírhedt” jelző talán indokoltabb lenne, ugyanis a város neve egyet jelent a 
nemzet egyik tragikus eseményével, a törökök elleni csatavesztéssel, a reménytelenséggel, a kilátásta-
lansággal, a nemzeti gyásszal. 

A város fekvése, a Duna jelenléte, a kellemes szubmediterrán jellegű éghajlat, a közeli horgász-
vizek lehetőséget adnak a nyugodt aktív pihenésre. Ennek ellenére a magyar emberek szemében 
csak egyetlen esemény van évente, ami Mohácshoz köthető: a kora tavaszi télbúcsúztató farsangi 
ünnep – a Busójárás. 

A város vezetése és a Mohácsért tenni akarók és tudók hosszú évek óta igyekeznek ezen az 
egyoldalú képen változtatni. Az ismert gazdasági problémák mellett és ellenére olyan terveket, fej-
lesztéseket, beruházásokat készítenek, amelyek a város gazdasági stabilitását, az itt élők hangulatát 
és életszínvonalát javítják, a más területen élőket pedig arra ösztönözhetik, hogy évente ne csak egy 
alkalommal keressék fel a környéket, hanem visszatérő, elégedett és másokat is mohácsi tartózko-
dásra buzdító turistákká váljanak. Az alábbiakban a 2000-es évek elejének eseményeit, a jelenlegi 
helyzetet, valamint a közeljövő céljait, lehetőségeit veszem sorra a turizmus szemszögéből.

2. ELŐZMÉNYEK

Mohács Város Önkormányzata középtávú koncepciót készített olyan fejlesztések megvalósítá-
sára, amelyek gazdaságélénkítő hatásuk mellett új munkahelyeket teremtenek, valamint javítják a vá-
ros és a kistérség lakóinak életminőségét. A koncepció szervesen illeszkedik a már meglévő, hasonló 
célokat szolgáló projekteredményekhez. Alább a közelmúlt fejlesztéseit foglalom össze.

1. Mohács – Sáros lakóépületek ivóvízellátása; összköltség: 25,6 millió forint

Ivóvízhálózat bővítése 37 db ingatlanon (111 fő)
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2. Újmohács, Sárhát és Homorúd község gázellátása; összköltség: 157 millió forint

Gázvezeték kiépítése 57,5 km hosszan

3. Mohács Ipari Park feltáró út rekonstrukciója; összköltség: 81,6 millió forint

860 m út felújítása, 244 m hosszúságú csomópont kiépítése

4. Fogyatékos személyek nappali intézete a Pándy Kálmán Otthon területén; összköltség: 
184,5 millió forint

30 fős szociális intézmény, 730 m2 alapterületű napközi otthon építése

5. Mohács déli iparterület feltáró út építése; összköltség: 280,4 millió forint

1516 m hosszúságú út elkészítése

6. Mohács történelmi városrész rehabilitációja (II. ütem); összköltség 492 millió forint

A belváros 23192 m2-es területének felújítása

7. Mohács Déli lakópark; összköltség: 520,3 millió forint

40 ha területen 368 telek kialakítása

A felsorolt fejlesztések növelik a város népességmegtartó-képességét, segítik a vállalkozások 
számának növekedését,  csökkentik az érintett területek környezeti terhelését, javítják a térségben 
élők életminőségét, gazdaságélénkítő hatást fejtenek ki és elősegítik a demográfiai tényezők kedvező 
irányú elmozdulását.

A közeljövő fejlesztései az említett hatások további fejlesztését célozzák meg, ezért a város 
önkormányzata kiemelt fontossággal  kezeli  a következő tevékenységeket (Mohács Város Polgár-
mesteri Hivatala: Középtávú Fejlesztési Koncepció 2006):

1. Ipari Park működtetése: A város vezetésének egyik legfontosabb törekvése új munkalehető-
ségek teremtése, ezért 1999-ben a helyi önkormányzat 151 hektáron létrehozta a Mohácsi 
Ipari Parkot. Területén inkubátorház működik, az innovatív vállalkozások beindítására, 
valamint a kapcsolódó innovációs feladatok teljesítésére.

2. Határkikötő fejlesztése, logisztikai központ létrehozása: Mohács gazdaságföldrajzi fekvése, vala-
mint a politikai változások kiaknázatlan potenciálokat hordoznak magukban, így a száraz-
földi és a vízi szállítás összekapcsolására megépült a schengeni határkikötő. További cél 
az ehhez szükséges logisztikai háttér biztosítása. E két fejlesztés a kistérség számára is 
kedvező lehetőséget jelent teremt nemzetközi és regionális gazdasági téren. 

3. Turizmus: A város számára további kitörési pont a turizmus. Baranya megye turizmusfej-
lesztési programjának figyelembe vételével az önkormányzat az alábbi tevékenységeket 
kívánja fejleszteni:

• Bor- és gasztronómiai turizmus
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• Kulturális turizmus
• Vízi turizmus
• Kerékpáros turizmus
• Lovas turizmus
• Ökoturizmus
• Termálturizmus, gyógyturizmus 

3. A MOHÁCSI KISTÉRSÉG ÉS MOHÁCS VÁROS 
HELYZETELEMZÉSE

Az alábbiakban a Mohácsi Kistérség aktuális turisztikai helyzetéről, az aktuális beruházásokról 
és fejlesztésekről valamint ezek várható hatásairól végzett kutatásaim eredménye kerül bemutatásra.

3

1.ábra. A Mohácsi Kistérség

Forrás: dunaportal.hu



Pápa Sándor: Mohács és a Mohácsi Kistérség turisztikai értékelése, a turizmus fejlesztésének irányai és céljai
Modern Geográfia, 2010.3. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/magyar_turizmus/papa_sandor_2010_3.pdf

3.1 A Mohácsi Kistérség társadalmi-gazdasági jellemzői

A Mohácsi Kistérség részletes bemutatása egyik korábbi munkámban (Pápa S. 2007.) is megta-
lálható, ezért most csak az alapadatokat ismertetem. A 43 település 846,4 km2-en terül el, lakosság-
számára a folyamatos fogyás a jellemző, így 2007-re 50844 főre csökkent, amellyel Baranya megye 
második legnépesebb kistérsége. Lakóinak közel fele (46,6%) él a két városban, Bólyban és Mohá-
cson. A lakosságszám csökkenése az elmúlt 10 évben közel négyezer fő (1998-ban 54733; 2007-ben 
50844 fő). A csökkenés döntő oka a természetes fogyás, amelyet csak némileg ellensúlyoz a beván-
dorlás pozitívuma. A lakosság elöregedő: kevés a fiatal, az idősek között a férfiak magasabb halan-
dósága következtében (főleg a 40 év feletti korosztályban) nőtöbblet alakult ki.

A munkanélküliség a KSH 2006-os adatai szerint már 2005-től 10% feletti a Mohácsi Kistérség-
ben, ami a régiós és országos adatokat is felülmúlja. Mohács lakóinak 67,8%-a (9032 fő) gazdasági-
lag aktív kereső. A munkavállalói korú lakosság száma 13315 fő. Nyilvántartott álláskereső 1657 fő, 
a munkavállalói korú lakosság 12,44%-a. (Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai 2007. augusztus) 
Ezek az adatok még a 2008-as gazdasági válság előttiek- azóta minden bizonnyal jelentősen nőtt a 
munkanélküliek aránya, bár az iménti viszonyítás biztosan továbbra is helytálló. A turisztikai projekt 
állásteremtő hatásai éppen a fiatalabb korosztály munkához jutását javíthatják itt helyben.

Mohács városában a kistérség lakosságának 39%-a, 19770 fő él (KSH 2006.) A népesség fogyása 
itt is szembetűnő- 1990-ben még 21000 körüli volt a város lakóinak száma. A fogyás mellett a la-
kosság  folyamatos  elöregedése is  jellemző,  ami  a  születésszám csökkenéséből  is  következik.  Amíg 
1990-ben 245, addig 2006-ban 170 kisgyerek született a városban. (Központi Statisztikai Hivatal: 
Baranya Megyei Statisztikai Tájékoztató, 2006)

A kistérség  szempontjából  meghatározó jelentőségű a Duna és ártéri  területeinek szerepe, 
amelyek a Duna-Dráva Nemzeti Park (DDNP) kezelésében állnak. A DDNP-t a Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési miniszter a 7./1996 (IV.17.) KTM rendeletével hozta létre, mintegy 50 ezer ha te-
rületen. A rendelet szerint a védetté nyilvánítás célja: „ a Duna és a Dráva folyók mellékágrendsze-
rének, valamint az érintett területek természeti értékeinek, a felszíni és felszín alatti vízkészleteknek, 
továbbá az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló erőforrásainak védelme.” A 
Nemzeti Park területe a Sió torkolatától (1497fkm) a déli országhatárig (1429,3 fkm) terjed, vala-
mint a Dráva Magyarországot érintő teljes szakasza. A DDNP Igazgatósága nem csak a NP terüle-
tét felügyeli. Hatásköre kiterjed Dél-Dunántúl tálvédelmi körzeteire (TK) és természetvédelmi terü-
leteire (TT) is. Összesen 4 megye 49732 ha területét foglalja magába. A NP mozaik területei közül 
kiemelkedik a Béda-Karapancsa TK 9798 ha területe, a Mohácsi Történelmi Emlékhely (7,5 ha), a 
Dunaszekcsői Löszfal TT (6,8 ha) és a mohács. Szigeti Riha-tó (249 ha). A DDNP egyre jelentő-
sebb munkát végez a természeti és ökológiai értékek, valamint a hagyományos gazdálkodás bemuta-
tása terén, ezzel jelentősen hozzájárul a kistérség turizmusának a fejlesztéséhez.
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3.2. A Mohácsi Kistérség gazdasági és turisztikai lehetőségeit 
megalapozó adottságok

3.2.1. Határmenti elhelyezkedés

Az országhatárok elválasztanak, egyben összekötnek eltérő fejlettségű, gazdaságú, népességű 
és kultúrájú területeket. Mohács és a kistérség esetében ez a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében és 
erősítésében mutatkozhat meg Horvátország, Szerbia valamint a Balkán-félsziget egyéb területei irá-
nyában. A- számunkra nem mindig előnyös-történelmi kapcsolat és a Balkán felé nyitás együttes kö-
vetkezményeként 2008 májusában Mohács városa testvérvárosi szerződést kötött Isztambul egyik 
elővárosával Beykoz-zal.

3.2.2. Dunamentiség

„Európa kék szalagja” a Duna jelentős nemzetközi vízi útként, teher- és személyszállítás terén 
számottevő forgalmat bonyolít le már ma is, de ezen tevékenységek az éledező nemzetközi vízi tu-
rizmussal együtt erőteljesen fejleszthetők. Különösen alkalmas a Duna jelenléte a csónak-kerékpá-
ros és ökoturizmus lehetőségeinek kiaknázására.

3.2.3. A Duna-Dráva Nemzeti Park, mint adottság

A DDNP szabályozza és korlátozza a mezőgazdasági, erdészeti és horgászati/halászati tevé-
kenységet, megőrzi és bemutatja a dunai ártér élővilágának, az itt élő és dolgozó emberek tevékeny-
ségének, kultúrájának egyediségét. Szervezett programokkal betekintést nyújt a látogatók számára az 
ártér természetes folyamataiba, növény- és állatvilágába, természeti értékeibe és a környezetkímélő 
hagyományos gazdálkodásba is. Az ide látogatók számára a terület felértékelődik és ez újabb látoga-
tókat generálhat.
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3.3. Mohács város turisztikai palettája

3.3.1. Vendégforgalmi adatok

Az éves turisztikai kínálat szegényes és egyoldalú. A helyi turistaforgalom legfontosabb jellem-
zője a látogatók rövid tartózkodási ideje, az igénybevett szolgáltatások szűk köre, valamint az erős 
szezonalitás. A nyári hónapok jelentősebb forgalma mellett egyetlen kiemelkedő esemény a kora ta-
vaszi Busójárás. A Mohácsi Tourinform iroda vendégforgalmát bemutató ábra jól szemlélteti mind-
ezt, tehát amennyiben van egy különleges rendezvény, akkor sok látogató érkezik. Az ilyen típusú 
vonzerők növelése nem egyszerű dolog, de szükséges, mert csak így érhető el a forgalom kiegyenlí-
tettebbé válása és a szálláshelyek kihasználtságának növelése.

A tavaszi Nepomuki Szent János ünnepen rendezett csónakos-fáklyás vízi felvonulás; a június 
végi Aratófesztivál, ahol hagyományos kézi módon mutatják be az érdeklődőknek az aratás nehéz 
munkáját, valamint a júliusban megrendezett Pranje- Dunai mosás szintén a hagyományok, a hor-
vát-sokác kisebbség folklórjának megőrzését-felelevenítését szolgálják. Az említett események még 
nem országos jelentőségűek, de szélesítik a kínálatot.
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2. ábra. A mohácsi Tourinform iroda vendégforgalma 2006-ban 

Forrás: Tourinform (Pápa S. saját szerkesztés)
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Egy további új, növekvő szerepű eleme lehet a térség turizmusának a Dunán, Mohácson ke-
resztül érkező turisták megjelenése. A dunai üdülőhajók közönsége szervezett programokat igényel, 
ugyanakkor a nemzetközi kikötő fejlesztésének hozadéka az egyre sűrűbben megjelenő kishajós uta-
zók itt-tartózkodása is.

Az öko és evezős turisztikai forgalom erősen időjárás- és vízállásfüggő, hiszen szabadtéri tevé-
kenység, ezért csak a nyári hónapokban jelentenek forgalomemelkedést.

A mohácsi borkultúra fejlesztése a fehérborra alapozott kínálatot növeli a kulturális kínálatok 
erősítésével összhangban.

3.3.2 Szálláshelyek Mohácson

Néhány évvel ezelőttig még az is problémát jelentett, ha turisták egyáltalán szállást kerestek a 
városban. Korábban a szépemlékű, de nagyon lerobbant állapotú Korona szálloda, majd az 1970-es, 
1980-as évektől kezdődően a Csele hotel számított vendégfogadásra alkalmas helynek. Az utóbbi 4-
5 évben sorra nyíltak a korábbinál nívósabb, valóban választékot kínáló szálláshelyek a kempingtől a 
panziókon át a kényelmes szállodákig. Ezen a téren a kínálat messze felülmúlja a keresletet. A Mo-
hácsi Kistérség vendégforgalma rendkívül alacsony szinten mozog, éves szinten 7000-7500 fő a ke-
reskedelmi szálláshelyeken, míg 900 fő a magánszállásokon. A szálláskapacitások mindössze 5-6%-a 
kerül kihasználásra (KSH, 2006). A város és kistérség turisztikai palettájának szélesítése nem csak 
lehetőség, hanem létszükséglet is.

Mohácson  és  a  város  közvetlen  környezetében  tíz  kereskedelmi  szálláshely  üzemel.  Ezek 
együttes kapacitása 340 fő az év egészében, ami kiegészül a csak a nyári hónapokban üzemelő Pető-
fi Sándor Kollégium 210 fős befogadóképességével. Az egyes szálláshelyek rövid leírása és főbb jel-
lemzői a Mellékletben található.
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1. táblázat. Az országba Mohácsnál be- és kilépők számának alakulása (víziforgalom)

Belépő Kilépő Összesen
2005 21 616 24 864 46 480

2006 30 137 24 749 54 886

Forrás: VPOP Mohácsi kirendeltség
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A jelenlegi férőhelyek kihasználtságának növeléséhez hozzájárulhat az öko- és aktívturizmus 
(Duna és holtágai, vízi, kerékpáros és lovasturizmus),  valamint a Mohácsi Történelmi Emlékhely 
tervezett átépítése és felújítása.

A Pannon Hotel a város egyik legújabb és legszínvonalasabb szálláshelye, amely főutcai elhe-
lyezkedése miatt  könnyen megközelíthető.  Két évvel  ezelőtt  alakították ki  az egykori  zeneiskola 
épületében. A tulajdonosok komoly, említést érdemlő munkát végeztek. A megnyitás óta eltelt idő 
ahhoz még kevés, hogy az elégedett vendégek rendszeresen visszatérőkké váljanak, de az általam 
vizsgált elmúlt 14 hónap vendégforgalmi adatai néhány következtetésre mégis lehetőséget adnak. 
2008 júliusa és 2009 augusztusa között a hazai vendégeken kívül 22 ország állampolgárai töltöttek 
rövidebb-hosszabb időt a hotelben. A vizsgált időszakban a szálloda átlagos kihasználtsága 19% kö-
rüli értéket mutat, ami önmagában alacsony, de a Mohács városára jellemző szálláskapacitás kihasz-
náltság több mint háromszorosa. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az elmúlt fél év (2009. 03-2009. 08) 
átlaga  meghaladja  a  24%-os  kihasználtságot,  akkor  érthető a  tulajdonosok óvatos  optimizmusa, 
amikor az épület tetőterében újabb 6 szoba kialakításába fogtak. Ezeket az új szobákat várhatóan 
2010-ben veszik használatba. A külföldi és belföldi vendégéjszakák arányát havi bontásban az alábbi 
ábra mutatja.
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3. ábra. Mohács város kereskedelmi szálláshelyeinek befogadóképessége

Forrás: www.mohacs.hu (Pápa S. saját szerkesztés)

http://www.mohacs.hu/
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Az arányokat vizsgálva megállapítható, hogy a téli hónapokban érkezik a legkevesebb külföldi 
vendég, míg a nyári turisztikai főszezonban az arányuk sokkal jelentősebb. 
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4. ábra. A mohácsi Pannon Hotel vendégéjszakái 2008. július - 2009. augusztus között

Forrás: Pápa S. saját szerkesztés

5. ábra. A mohácsi Pannon Hotel vendégforgalma 2008. július - 2009. augusztus között

Forrás: Pápa S. saját gyűjtés és szerkesztés
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Az országokat tekintve a legtöbb vendégéjszakát az Ausztriából és Németországból érkező 
vendégek töltötték el a hotelben. E két országból érkezett a vendégek több mint 80%-a. A lista má-
sik végén található Korea és Ausztrália, ahonnan 1 illetve 2 fő szállt meg a hotelben az említett peri-
ódusban.

4. A MOHÁCSI KISTÉRSÉG ÉS A VÁROS HELYE A FEJLESZTÉSI 
TERVEKBEN

Mohács Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a városnak és környezetének emberibbé, 
élhetőbbé tételére, és ennek érdekében a fejlesztési elképzeléseket a nemzeti és regionális célokkal 
összhangban, azok lehetőségeit kihasználva igyekszik megvalósítani. A turizmussal kapcsolatos ma-
gyarországi terveket a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) tartalmazza. A koncepció sorra 
veszi a legfontosabb feladatokat:

• A hazai turizmus versenyképességének növelése

• A turisztikai termékfejlesztés nemzeti szintű prioritásai 

• Innováción alapuló kínálatfejlesztés
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6. ábra. Külföldi vendégéjszakák megoszlása a mohácsi Pannon Hotelben 2008 júl. - 2009 
aug.

Forrás: Pápa S. saját szerkesztés
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• Regionális szintű desztináció-fejlesztés

• A piaci igényeknek megfelelő szálláshelykínálat és vendéglátás kialakítása

• Az iskolarendszerű képzés erősítése

• A turizmus általános megítélésének és elfogadottságának a javítása

• Regionális intézményrendszer átalakítása

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv a célok megvalósítása érdekében 15 operatív programot 
tartalmaz, amelyekből 13-at már elfogadott az Európai Bizottság 2007 augusztusában. Mohács és 
környéke fejlesztési stratégiai feladatai a Dél-Dunántúli Operatív Program részét képezik. A prog-
ram a 2007-2013-as évek fejlesztési magterületeit veszi sorra. Az Alsó-Duna-völgyi tengely, amint a 
térképmellékleten is látszik, Paks-Szekszárd-Mohács gócpontokat jelenti (1a, 1b, 1c). 
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7. ábra. A Dél-Dunántúl turisztikai desztinációi

1. Dunamente
2. Drávamente
3. Dél-Balaton
4. Kapos-völgy

5. Zselic
6. Mecsek
7. Pécs
8. Harkány-Siklós-Villány

Forrás: Aubert A.-Szabó G. 2006
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A Duna-mente turisztikai magterületen elsősorban a vízi turizmus és aktív turizmus, az ökoturiz-
mus és a bor- és gasztronómiai termékek a fejlesztésre leginkább érdemes területek. A felsorolásból az 
okö- és aktív turizmusra vonatkozó tevékenységek fejlesztése központi jelentőségű. Ezek magyará-
zata Aubert Antal munkájában a következő:

5. KIEMELT TURISZTIKAI PROJEKT: A MOHÁCSI TÖRTÉNELMI 
EMLÉKHELY FELÚJÍTÁSA ÉS KORSZERŰSÍTÉSE

A város  és  a  kistérség  lehetőségeinek  kiaknázását  segíti  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség 
ROP-os (Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program) pályázatán elnyert 500 millió forintot meg-
haladó összeg „Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása” céljából. A pályázatban a turizmus 
fejlesztésére 3 különböző termékelem együttes (komplex) fejlesztése került kidolgozásra. A koráb-
ban már említett aktív turizmus alapjainak lerakásán kívül a borturizmus megerősítése jelenti a második 
pillért. Mohács városára és környékére elsősorban a fehérborok a jellemzőek. Az elnyert pályázati 
összegből  a Mohács-Bóly Fehérborút  stabilizálását,  fejleszthetőségét  tűzték ki  célul,  valamint az 
egységes regionális borkultúrához való felzárkózást. A konkrét feladatok megvalósítása mellett a he-
lyi borok népszerűsítésének egyik első lépéseként a Mohács-Bóly Fehérborút is részese volt a Dél-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (DDRFÜ) a régió hat borútját népszerűsítő kampányá-
nak.  Az összefogás  célja  a  régió  hat  borútjának (Dél-Balatoni  Borút,  Mohács-Bóly  Fehérborút, 

12

2. táblázat. Aktív- és ökoturisztikai termékek Magyarországon

Termék Tevékenységek
Ökoturizmus Az ökoturizmus a természeti értékek, természeti  területek megismerésére 

(tudatos ismeretszerzés, tanulás) irányuló olyan turizmusforma, amely ter-
mészetkímélő módon, a természetvédelmi prioritások biztosításával valósul 
meg az arra alkalmas területeken. Az ökoturizmus tartalmazhat kulturális 
elemeket, a hagyományos kultúra megismerését is, azonban a fő motivációt 
a természeti értékek alkotják. 

Természetjárás Kirándulás természeti környezetben, gyalogtúra, teljesítménytúra, hegymá-
szás, sziklamászás.

Kerékpáros tu-
rizmus

Egyéni kerékpártúra, hegyi kerékpározás, szervezett kerékpártúra, kerékpár-
verseny, teljesítménytúra.

Vízi turizmus Vitorlázás, motoros és yachtturizmus, evezős turizmus, horgászat, utasszál-
lító és sétahajók.

Forrás: Aktív és ökoturisztikai termékek Magyarországon (Aubert A. szerk. 2006)
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Pécs-Mecseki Borút, Szekszárdi Borút, Tolnai Borút, Villány-Siklósi Borút), ezek borainak és szol-
gáltatásainak megismertetése és népszerűsítése. Az akció 2009. július elejétől szeptember végéig tar-
tott (www.borutrafel.hu).

A harmadik, és egyben a legnagyobb költségvetésű fejlesztés a Mohácsi Történelmi Emlékhely 
felújítása és korszerűsítése. Közel három és fél évtizede, 1976-ban adták át a Mohácstól 5 km-re le-
vő Sátorhelyi  Történelmi Emlékparkot. Az 1526-os mohácsi  csata 450. évfordulóján tisztelegtek 
vele a csata áldozatai előtt. A területen jelenleg található épületek, a kopjafák és a sírjelek az eltelt 
időben erősen leromlottak, így szükségessé vált a létesítmény teljes körű rekonstrukciója. A Mohá-
csi Történelmi Emlékhely forgalma az elmúlt évek alatt töredékére esett vissza az 1970-es évekbeli 
látogatottsághoz mérten- főként az állapotromlás miatt. Sajnos ez jó példa arra, hogy a bemutatóhe-
lyek elhanyagolása, fejlesztésének hiánya a vendégforgalom elvesztéséhez vezethet.

Az emlékhely fenntartója a DDNP, amelynek kérésére az elmúlt hónapokban az emlékpark 
korábbi tervezője, Vadász György Kossuth- és Ybl-díjas építész készítette el az átépítés és felújítás 
terveit. Ennek során a megrendelő DDNP részéről új funkciók befogadására alkalmas terek kialakí-
tásának igénye merült fel. Emellett a fenntartók úgy vélték, egyre inkább szükség lenne egy fogadó- 
és a régészeti leleteket közönség elé táró kiállítótér létrehozására is: a kor követelményeinek megfe-
lelő színvonalú kiszolgálóterekkel, új parkolókkal, ajándékbolttal, kávézóval. A koncepció leglátvá-
nyosabb részét egy 20 méter átmérőjű, félgömb alakú, üvegkupolával fedett 4 szintes épület képezi, 
amely rögtön az emlékhely díszes bejárata mögött kap helyet. Ebben kiállítótér és raktár kap helyet, 
valamint a látogatók akadálymentesített, tehát kerekesszékkel is megközelíthető kiszolgálóhelyiségei. 
Audiovizuális és informatikai eszközök segítségével bemutatják a középkori Magyarországot, az üt-
közet lefolyását és a csatavesztés okait. Az épület tetején elegáns kávézó és ajándékbolt fog üzemel-
ni (Mohács Város Önkormányzatának Hetilapja: Önkormányzati Hírek. Mohács, 2009. 04. 24.). 

A Mohácsi Történelmi Emlékhely rekonstrukciójának és funkcióbővítő fejlesztésének egyér-
telmű célja a csökkenő vendégforgalom tendenciájának megfordítása, az emlékhely önfenntartó ké-
pességének erősítése. Az emlékhely felújítása után megjelenő színvonalas szolgáltatások visszasze-
rezhetik az elmaradt látogatókat. A beruházás (persze nem egyik napról a másikra) fenntarthatja az 
ide látogatók kiegyenlített érdeklődését, így elősegítheti az egypólusú idegenforgalmi kínálat kiszéle-
sítését. Ezek a tényezők együttesen és hosszútávon lehetővé teszik a város és a környék megismer-
tetését célzó programcsomagok összeállítását és az érdeklődés folyamatos fenntartását.
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3. táblázat. A Mohácsi Történelmi Emlékhely látogatószámának alakulása
Diák Felnőtt Ingyenes Összesen

2005 8 733 2 749 11 482
2007 12 547 8 703 199 21 449

Forrás: DDNP pénztári adata

http://www.borutrafel.hu/
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6. ÖSSZEGZÉS

Mohács városában és a környékén a turizmus lehetőségeinek kiaknázása a kiemelt feladatok 
közé tartozik. Az erőfeszítések – úgy tűnik – máris érezhető változásokat generáltak. A KSH adatai 
szerint 2009 első negyedévében Baranya megyében a vendégforgalom szinte pontosan a 2008-as 
eredményeket ismétli. A megyében a bel- és külföldi vendégek összesen 86 748 vendégéjszakát töl-
töttek el, ez az előző évi érték 99,2%-a. Az ismert körülmények között már ez is értékelendő ered-
mény, de az egyes települések eredményei még beszédesebbek. A stagnálás (Pécs, Harkány) és a 
visszaesés  (Komló-Sikonda,  Szigetvár)  mellett  mindössze Villányban és Mohácson növekedett  a 
vendégforgalom. Előbbi városban a borturizmus töretlen népszerűsége miatt 127,1% az idei első 
negyedév eredménye, míg Mohácson ez az érték 175,4%. A turizmus komplex fejlesztése több ol-
dalról jelent pozitív hatást az idegenforgalom húzótényezővé válásához a városban és a kistérség-
ben. Az aktív turizmus, a borturizmus és a történelmi emlékek színvonalas fejlesztése egymást segí-
ti, ami növekvő látogatottságot generálhat. Az idegenforgalmi adatok növekedése bizonyára több 
tényezőre vezethető vissza, de az eredmények mindenesetre bíztatóak és további munkára serkente-
nek. 
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8. MELLÉKLET

Az alábbiakban a mohácsi szálláshelyek rövid, alfabetikus felsorolása következik. (Bővebb in-
formációk találhatók a www.mohacs.hu oldalon)

Admirális kemping: a  Duna  túlpartján,  a  kompkikötőtől  délre,  a  DDNP 
területén található, 5500 m2 területen, 5 ágyas szobákkal, 
sátorhelyekkel, közösségi épülettel, vizesblokkal

Autós étterem és Panzió: a Szőlőhegynél, közvetlenül az 56-os út mellett működik
7 szobából áll, 2-3-4 ágyasok, négyben saját WC és fürdő 
van

Centrum vendégház panzió: a belváros szívében, a sétálóutca végén működik, 4 db
2 ágyas szoba és 1 db 4 személyes apartman van benne

Duna Vendégház: közvetlen a Duna- parton a Felső Duna-soron található 
2 ágyas, fürdőszobás szobákkal
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Lábasház: tavasztól őszig üzemel, a város tulajdonában van ez a 450 
m2-es ingatlan, amely a bédai TT boki erdejében található 
a vízparton. Csoportok, iskolák, rendezvények fogadására 
is alkalmas

Pannon hotel***: 2007-ben  nyílt,  a  város  főutcáján  található  a  központ 
közelében  12  db  fürdőszobás  szobája,  zárt  parkolója, 
parkosított udvara van

Pegazus lovasfarm: Mohács déli városszélén épült panzió.17 szoba és 4 faház 
várja  a  pihenni  és  lovagolni  vágyókat.  60  fős 
konferenciateremmel, fedett- és szabadtéri lovaspályával 
rendelkezik.

Petőfi Sándor kollégium: a  Sportcsarnok  szomszédságában,  a  nyári  szünidő  alatt 
210 fő részére biztosít egyszerű, tiszta szállást

Révkapu panzió: A kompkikötőnél egész évben működő panzióban 2 és 3 
ágyas  szobák  és  2  db  2  ágyas  apartman  található 
fürdőszobával és klímaberendezéssel

Szent János Hotel***: kompkikötő túloldalán 2008-ban felújított egykori Csele 
hotel, ma egyházi tulajdonú. 49 szobája és 2 különterme 
mindenki előtt nyitva áll,tetején kiváló panorámájú grill-
terasz üzemel.
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