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1. BEVEZETÉS
A határon átnyúló együttműködések erőteljesen segítették a „Régiók Európája” eszme
megvalósulását, ezért a határtérségek az Európai Unió részéről is kiemelt szerephez jutottak.
A doktori értekezés célja bemutatni egy olyan kezdeményezést a magyar-szlovák
határtérségből, amely az Európai Unió határon átnyúló együttműködésének fejlődése során
Közép-Európában elsőként alakította ki az európai területi együttműködési csoportosulást
EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation). A határmentiség jelentősége
Magyarországon különösen fontos, mert a Kárpát-medencei földrajzi fekvés okán és a KeletKözép-Európában 1989-1993 között bekövetkezett politikai átalakulások következtében hét
országgal határos. A szlovák-magyar határszakasz a leghosszabb és a legtöbb a határmenti
együttműködések száma. Az együttműködés valójában a széttagoltság leküzdésére irányul. A
határmenti fekvésből adódó hátrányok leküzdése a cél, azaz a határmenti versenyképességben
rejlő, azt pozitívan befolyásoló adottságok megtalálása és kihasználása.
A gazdasági folyamatok közül az idegenforgalom kiemelt helyzetben van, mert ez az a
terület, mely leghatékonyabban tudja magát függetleníteni az államhatártól. A turizmusban
megvalósuló együttműködések generálják a gazdaság további, határon átívelő összefogásait.
A turizmus fejlesztés és a határmenti térségek fejlesztése összekapcsolódott. Ezt a
folyamatot erősíti az Európai Unió integrációs politikája, melynek célja a „varratmentes
Európa” vagyis az akadályokat jelentő nemzeti határok „lebontása” a határmenti térségek
átjárhatóbbá tétele. A turizmus a vizsgált területen is a megélhetés alternatívájaként jelenik
meg, turisztikai koncentrálódás csupán Komárom-Révkomárom, Esztergom- Párkány és
Visegrád városokban jelentkezik. A kutatott terület bővelkedik a történelmi múlt által
felhalmozott és a természet által kialakított potenciális adottságokkal. A terület meghatározó
eleme a Duna, melynek turisztikai szerepe, mint természeti, tájképi tényező meghatározó. A
Dunával nem rendelkező településeken előtérbe kerülnek a települések egyedi vonzerői.
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2. CÉLKITŰZÉSEK

A téma tudományos szempontból azért fontos és érdekes, mert a vizsgált jelenség komplex
társadalomtudományi megközelítést kíván, amely sikeresen integrálja magába a regionális
tudományi

megközelítést,

közgazdaságtudományi,

a

természet-

szociológiai

és

társadalomföldrajzi,

diszciplínák

néhány

turizmusföldrajzi,

vonatkozó

eszközét,

megközelítésmódját.
Le kívánom szögezni, hogy dolgozatomban elsősorban turizmusföldrajzi és
társadalomföldrajzi tudományi összefüggések feltárására és bemutatására törekszem, azonban
a térben szerveződő gazdasági folyamatok megértéséhez szélesebb társadalmi folyamatokat,
tényezőket is figyelembe szeretnék venni. A határon átívelő turizmus olyan társadalmi
interakció eredménye, amelyben a gazdasági folyamatok fontosak, de nem kizárólagos
szerepet játszanak. Ennek az az oka, hogy a határ átjárhatósága nem csupán gazdasági, hanem
társadalmi és politikai (hatalmi) folyamatok függvénye.
A határmenti térségek bizonyos „híd” szerepet töltenek be a szomszédos országok
között. Ennek a híd szerepnek a dimenzióit vizsgálom, kiemelve a turizmus adta
lehetőségeket, fókuszálva a Mária Valéria híd valóságos katalizátor szerepére, mely nagy
lendületet adott az Ister-Granum Eurorégió majd EGTC működéséhez.
Az Ister- Granum EGTC megközelítőleg az egykori Esztergom vármegye természeti,
történelmi, gazdasági és kulturális szempontból összetartozó területeit ismét egységként tudja
kezelni.
Dolgozatomban a mesterségesen- határok által- szétszakított településeket, térségeket
kívánom vizsgálni a szlovák-magyar határ mentén az Ipolytól nyugatra.
Az iker hídfő városok kiegészítik egymást
Komárom-Esztergom megye és Nyitra kerület településhálózati súlypontja a
Budapest- Bécs-Pozsony kapcsolati folyosóba szerveződik
Határmenti fekvés befolyásolja a települések és vállalkozások kapcsolati rendszerét
Az Ister-Granum EGTC programjaival segíti a két eltérő fejlettségi térség közötti
együttműködési készséget
Az Ister-Granum EGTC turizmusfejlesztési programjaival utat nyit és mutat az
együttműködés különböző formáira
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3. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
A kutatásban nagy hangsúlyt kapott a szakirodalmi anyagok áttekintése, ezen túlmenően a
kvantitatív és kvalitatív vizsgálati módszerek. A kvantitatív kutatás a fesztivál résztvevői
kérdőíven alapult, míg a kvalitatív személyes megkérdezésen, mélyinterjún, megfigyelésen,
résztvevő megfigyelésen és terepbejáráson. A felmérés adatainak feldolgozását számítógépes,
statisztikai módszerekkel végeztem el (SPSS 17.0), mely az elemzés alapját biztosította.
A primer és szekunder források összegyűjtése és értékelése eltérő hangsúllyal jelenik
meg az egyes fejezetekben.

3.1. PRIMER FORRÁSOK
Kérdőíves felmérés
Sztenderdizált kérdőívet állítottam össze, elsősorban zárt kérdéseket vagy értékelési skálába
sorolt válaszokat tartalmazó kérdést használtam az információvesztés esélye miatt. A
válaszlehetőségek között szereplő „egyéb” kategória kis szabadságot adott a válaszadónak. A
válaszadás önkéntes és anonim volt. A kérdőíves lekérdezés személyesen és kérdezőbiztosok
bevonásával történt.
Interjú, mélyinterjú, résztvevő megfigyelés, terepbejárás
Interjúkat és mélyinterjúkat készítettem a borászokkal (7 darab), polgármesterekkel (5 darab),
EGTC menedzserekkel. Az összehasonlító analízisbe bevont polgármesterekkel készített
interjúk a kérőíves felmérést egészítették ki, pontosították a homályos eredményeket.
Terepbejárás, résztvevő megfigyelés során felkerestem a vizsgált borvidékeket.
Megfigyeléseket tettem és kipróbáltam a szolgáltatásokat.
SWOT elemzés
A tematikus SWOT elemzés alkalmas arra, hogy megszabott szempontok alapján az IsterGranum EGTC területén a két borvidéket értékeljem és következtetéseket vonjak le belőle.
Vizsgált témakör: térszerkezeti pozíció, közlekedés, környezet, gazdasági környezet,
népesség, humán erőforrások, települések, kistérségek, fejlesztési politika, imázs, marketing,
attrakciók, szervezés, intézményrendszer, szolgáltatások, programok, turisztikai termékek,
kereslet, vendégkör, desztinációk.
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3.2. SZEKUNDER FORRÁSOK

Statisztikai adatok
Elemző vizsgálataim szekunder forrásai a Központi Statisztikai Hivatal Magyarország és a
Statisztikai Hivatal Szlovákia (Štatistický úrad Slovenskej republiky), Európai Unió
Statisztikai Hivatalából (Eurostat) valamint a Regionális, megyei, kistérségi és települési
helyzetképek (REMEK) és a szlovák REGDATA alkalmazás segítségével lehetőség nyílik
különböző területi szintekre vonatkozó, előre definiált szempontok szerinti lekérdezésekre,
amelyek kiadványai, felmérései elengedhetetlenek a kutatási téma feldolgozásához. Ez
kiegészült turisztikai szaklapok, fejlesztési dokumentumok elektronikus adathordozókból
összegyűjtött forrásokkal.
A kutatás során a településsoros adatbázist, a kistérségi és a megyesoros adatbázist
használtam. Az Ister- Granum EGTC elemzésekor a kistérségi adatokat nem tudtam
használni, mert a vizsgált terület határai átlépik a kistérségi határokat, ugyanakkor több
esetben csak megyei adatokkal lehetett dolgozni, mivel kisebb egység nem állt rendelkezésre.
Ez befolyásolta a kutatás területi meghatározását is. A dolgozatban felhasznált témakörök
adatcsoportjai: népszámlálási adatok, idegenforgalmi statisztikák.
A kutató munka nehézségét az adta, hogy a magyar és szlovák oldalról beszerezhető
statisztikai adatsorok sokszor nem azonos időszakban és/vagy nem azonos NUTS kategóriájú
területi egységekre vonatkoztak. A statisztikai elemzésben sajnos több esetben csak LAU1-es
szintig lehetett a vizsgált területet elemezni, ugyanis a szlovák statisztikai hivatalnak
nincsenek erre vonatkozó települési bontású adatai.
Vonzerőleltár
Az első országos vonzerőleltár 1997-ben készült el Magyarországon, mely összefoglalta és
minősítette a hazai vonzerőket. A vonzerőleltárt állandóan frissíteni kell, mert a vonzerők
értéke folyamatosan változik, ezzel turisztikai hasznosításuk is módosul. A dolgozatban a
vonzerőket a borturizmus szempontjából értékeltem, minta területként az Ister- Granum
EGTC-t határoztam meg.
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4. EREDMÉNYEK
Az értekezés alapvetően két nagy egységre tagolódik: egyrészt a határmentiség, másrészt a
turizmus kutatására.
A dolgozat elkészítésének sajátossága, hogy határmenti területet vizsgál, ezért kapott
hangsúlyos bemutatást a határmentiség és annak fejlődése. A kutatás további fejezetei is
tartalmaznak elméleti részeket, azok segítik a tipizálást, a gyakorlatban már működő
megoldások megértését, ezzel túllépve a szakirodalmi összefoglalás funkcióján.
A disszertációkban elvárt elméleti rész, mely a téma alap szakirodalmi összegzését
jelenti, az alfejezetek a dolgozat megalapozását, a vizsgált terület rendszertani elhelyezését
segít megérteni.

4.1. A RÉGIÓK ÉS AZ EGTC
A régiók és az EGTC fejezetek inkább leíró jellegűek. A már működő gyakorlatokat szeretné
bemutatni és kevésbé elemezni, ezzel előkészítve szlovák-magyar határmentén működő IsterGranum Eurorégiót, majd EGTC bemutatását.

4.2. A HATÁR ÉS A TURIZMUS - ELVÁLASZT VAGY ÖSSZEKÖT?
A disszertációban szereplő területi sajátosság indokolja, hogy „A határon átívelő turizmus”
fejezet felsorakoztassa a témához kapcsolódó jelentősebb szakirodalmat. Jellemzi a határon
átnyúló

turisztikai

fejlesztéseket,

a

határterületek

idegenforgalommal

kapcsolatos

szükségleteit és prioritásait, a határterületek turizmusra vetített jellegzetes problémáit
elsősorban leíró jelleggel.

4.3. AZ ISTER- GRANUM EGTC KÖZIGAZGATÁSI KERETEI: KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÉS
NYITRA KERÜLET JELLEMZŐI
A disszertáció primer forrásokon alapuló elemző része alkotja a 8. és 9. szerkezeti
egységet. Statisztikai adatokat elemeztem és értelmeztem, interjúkat készítettem és
áttekintettem tervezési dokumentumokat szlovák és magyar területről egyaránt.
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Ez a nehézség befolyásolta a kutatás területi lehatárolását. Ezért Komárom-Esztergom megye
és Nyitrai kerület (Nitriansky kraj), tehát a két szomszédos megye adatait vizsgáltam
kistérségi /járási szinten. Keresve Komárom-Esztergom megye és a Nyitrai kerület (megfelel
a Nyitra megyének) határmenti fekvésében rejlő versenyképességeket befolyásoló
adottságokat, és az együttműködést hátráltató hatásokat.
Elkészítettem a két megye, mint közös fejlesztési térség statisztikai elemzését a
legfontosabb demográfiai, foglalkoztatási, gazdasági tényezőkkel. Kiemelve a turizmus
területét, mivel a gazdasági folyamatok közül az idegenforgalom kiemelt helyzetben van, mert
ez az a terület, mely leghatékonyabban tudja magát függetleníteni az államhatártól. A
turizmusban megvalósuló együttműködések generálják a gazdaság további határon átívelő
összefogásokat.
A szlovák-magyar határ mentén eurorégiók és európai területi együttműködési
csoportosulások (EGTC) a turizmusfejlesztést prioritásként kezelik, tudatosítva, hogy a
határmenti régiókban az önkormányzatok által megvalósítandó turisztikai infrastruktúra
kialakításán túlmenően a határon átnyúló turizmusfejlesztésre is szükség van, a határmenti
területek

turisztikai

sikerének

a

kulcsa

a

közös

termékfejlesztésben,

turisztikai

termékcsomagok kialakításában és a közös marketing munkában is rejlik. Az együttműködés
mélységét tekintve az egyik legnagyobb sikert az Ister-Granum EGTC mondhatja a
magáénak. A turizmus kínálati oldalának egyik igen fontos feltétele a szállás. A szálláshelyek
teszik lehetővé, hogy élénküljön a turizmus, a vendég hosszabb időt töltsön az adott
desztinációban, több élményhez jusson, így többet költsön- árbevételt generálva. A
szálláshelyek teljesítménye csökkent a gazdasági válság hatására mind a látogatószám és a
vendégéjszakák száma esetében. Dél-Szlovákia a szálláshelyek minőségének tekintetében
gyors

fejlődést

mutatott

az

elmúlt

fél

évtizedben,

több

szálloda

felújításának

eredményeképpen magasabb osztályba nyert besorolást, illetve több zöldmezős és
barnamezős szállodaépítési projekt is megvalósult. Azonban ezen fejlődés egyértelműen a
Duna menti térségben zajlik.
A régió turisztikai potenciálját a kereskedelmi szállásférőhelyek egyre növekvő száma
és szolgáltatásaik minőségi színvonala is jelzi. A tíz évvel ezelőtti szálláskapacitás napjainkra
megtöbbszöröződött, illetve a minőségi színvonal is lényegesen megemelkedett a
vendégforgalom igényeinek megfelelően (1. ábra).
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1. ábra: Nyitra kerület és Komárom-Esztergom megye szálláskapacitása 2001-2011

Forrás: http://portal.statistics.sk, http://www.ksh.hu/ alapján saját szerkesztés
A két megye összesített szálláskapacitásainak alakulása 2001-2011 közötti időszakban: a
vizsgált időszak első öt évében szinte stagnáltak az eredmények. Ezt követően azonban
egészen átrajzolódtak az egymáshoz viszonyított arányok. A magyar oldalon a
turizmusfejlesztés eredményeként 2006-ra sikerült elérni megközelítőleg 11.000 ágy számot,
amelyet azután lassú csökkenést mutat. A gazdasági válság hatásának lenyomata a 2010-es
év, ahol ez az érték a 8000 alá csökkent. Az EU csatlakozás és a schengeni határnyitás
kevésbé éreztette hatását.
A szlovák oldalon a 2001-2007 időszakban a szálláskapacitás stagnáló értékeket
mutat, majd a határnyitás jótékony hatásai figyelhetőek meg határmenti területek szálláshely
fejlesztését generálta. A nyitrai járásban a határmentén fekvő járások és kistérségeknek a
legjobb a turisztikai kiépítettsége. Ami annak köszönhető, hogy a régió területén belül ez az a
térség, amely a legtöbb kikapcsolódási lehetőséget, látnivalót nyújtja, itt találhatók azok a
fürdőhelyek is, amelyek a legtartósabban vonzzák a vendégeket a térségbe. Ahogy a
szálláslehetőségek száma is szembetűnő emelkledést mutata Nyitra kerületben 2007-től úgy a
vendégforgalom szám is jelentős emelkedést mutat. A határon való szabadon átjárás
lehetősége sok turistát vonzott a térségbe (a schengeni határnyitás 2007. december 20.) A
Nyitra kerület vendégforgalma megközelítőleg folyamatosan duplája Komárom-Esztergom
megye vendégforgalmának, ami betudható annak, hogy a szlovák megye nagyjából 2.5szerese területében és népességében is a vizsgált magyar megyének (2. ábra).
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2. ábra: Nyitra kerület és Komárom-Esztergommegye kereskedelmi szálláshelyek
vendégforgalma 2001-2011

Forrás: http://portal.statistics.sk, http://www.ksh.hu/ alapján saját szerkesztés
Komárom-Esztergom megyében a 2002-es mélyponttól folyamatos növekedés tapasztalható, a
gazdasági válságig emelkedést mutat a vendégforgalom alakulása, 2008-tól napjainkig
egyenletes csökkenés figyelhető meg.
Ha mindezeket összevetjük a vendég érkezések alakulásával, a vizsgált területen a
következőket kell megállapítanunk: az időszak során mindkét megyében nőttek a
vendégérkezések, amit a szlovák oldalon a kapacitásbővítés tett lehetővé, a magyar oldalon
viszont a szálláskapacitás csökkenése mellett növekedtek a vendégszámok, ami a megmaradó
szálláshelyek sokkal intenzívebb kihasználtságát eredményezte.
3. ábra: Nyitra kerület és Komárom-Esztergommegye kereskedelmi szálláshelyek
vendégéjszakák száma 2001-2011
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Forrás: http://portal.statistics.sk, http://www.ksh.hu/ alapján saját szerkesztés
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A vendégéjszakák számának alakulás Komárom-Esztergom megyében a 2002-es mélypontot
követte egy enyhén hullámzó növekedés, majd 2008-tól egy kitartó csökkenés, ami sajnos a
2002-es mélypont alá süllyedt. Nyitra járás-ezen belül Nyitra város (Szlovákia 4. legnagyobb
városa) a konferencia turizmusban jelentős helyszín a vendégéjszakák számának növekedése
2007-2008 között igen intenzív, majd a válság hatására kissé csökken, azt követően ismét
megközelíti a 2008-as csúcsot (3. ábra).
4. ábra: Nyitra kerület és Komárom-Esztergom megye szállodáinak száma 2001-2011

Forrás: http://portal.statistics.sk, http://www.ksh.hu/ alapján saját szerkesztés
A szállodafejlesztésekben Nyitra kerület sokkal intenzívebben ruházott be, csaknem
megduplázta szállodáinak számát (4. ábra).
5. ábra: Nyitra kerület és Komárom-Esztergommegye szállodáiban eltöltött vendégéjszakák
száma 2001-2011
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Forrás: http://portal.statistics.sk, http://www.ksh.hu/ alapján saját szerkesztés
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Nyitra kerület szálloda kihasználtsága több mint 2,5 szerese Komárom-Esztergom megye
szállodáinak kihasználtságának, 2002-2007 közötti időszak nagyon lassú csökkenést mutat,
majd jelentős fejlődést figyelhető meg 2007-2008 időszakban 2008-2009 es évben töréspont
látható. Komárom-Esztergom megye szállodai kihasználtsága lassú csökkenést mutat (5.
ábra).
6. ábra: Nyitra kerület és Komárom-Esztergom megye szállodáinak vendég érkezése
2001-2011

Forrás: http://portal.statistics.sk, http://www.ksh.hu/ alapján saját szerkesztés
A panziófejlesztésekben Nyitra kerület sokkal intenzívebben ruházott be, csaknem
megháromszorozódott a panzióinak száma. A 2007-es schengeni határnyitást évétől
megugrott a panziók száma, ez az intenzív fejlődés egészen a 2008-2009-es évig, a válság
megjelenéséig tartott (7. ábra).
7. ábra: Nyitra kerület és Komárom-Esztergom megye panzióinak száma 2001-2011

Forrás: http://portal.statistics.sk, http://www.ksh.hu/ alapján saját szerkesztés
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Komárom-Esztergom megyében minimális panzió beruházások voltak a vizsgált időszakban.
A Nyitra kerület panzióinak kihasználtsága csaknem háromszorosa a Komárom-Esztergom
megyében található panziókban eltöltött vendégéjszakákhoz képest. Az adatok alátámasztják,
hogy, a vendégek szívesen választják szállásul a panziókat. A Nyitra kerület szállodáiban
eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban alig változó, lassú növekedést mutat,
míg a panziókban ugyan ebben az időszakban több mint 6-szorosára emelkedett az eltöltött
vendég éjszaka. Ezt az intenzív növekedést a gazdasági válság sem tudta jelentősen
befolyásolni. Míg a szálloda jelentősen új szegmenseket nem tudott bevonzani, addig ez a
Nyitra megyében található panziók esetében sikeresen alakult. Valószínűsíthető, hogy nem
csupán a turizmus vendégei adják a kihasználtságot, hanem a határ közeliségben rejlő
munkavállalási lehetőségek is. Ezt a havi bontású adatokkal lehetne igazolni, mivel a szlovák
KSH nem rögzít ilyen felméréseket, ezért ez statisztikai adatokkal nem alátámasztott, csupán
a résztvevő megfigyelés igazolja.
8. ábra. Nyitra kerület és Komárom-Esztergommegye panzióinak vendégszáma
2001-2011

Forrás: http://portal.statistics.sk, http://www.ksh.hu/ alapján saját szerkesztés
A panziók vendégeinek száma meghatszorozódott a vizsgált időszak végére. A
panziófejlesztések Komárom és

Érsekújvár

járásokban valósult

meg,

egyrészt

a

termálfürdőkre épülő vendégforgalom, másrészt a határ túl oldalán lévő ipari parkok
munkaerejére. A gazdasági válság következménye volt, hogy a munkaerő utaztatását 70-km
körsugárról először 50, majd 25 km-re csökkentették a magyarországi vállalatok, tehát a
munkavállalónak meg kell oldania a vállalati közlekedéshez való csatlakozását. KomáromEsztergommegye panzióba érkező vendégek száma harmonikusan lassú csökkenést mutat,
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hasonlóan a szállodai érkezésekhez. A turizmus vendégein túli új szegmenset nem tudott
megcélozni, mint a Nyitra kerület panziói.

Komárom-Esztergom megyében az átlag

tartózkodás a vizsgált időszak elején 2,5, majd a végén átlagosan 2 éjszakára csökkent, míg a
Nyitra kerületben az induló 2,5 átlagos éjszaka növekedett átlagosan 2,6-ra. (8. ábra).
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a szállodafejlesztések, a
Nyitra kerületben jelentősebbek voltak, de a kihasználtságuk nem nőtt ezzel arányosan. A
panziók fejlesztése és kihasználtsága Nyitra kerületben jelentős intenzivitást tudhat magának,
addig Komárom-Esztergom megyében nem ennyire jelentős a fejlesztés és a kihasználtság. A
két megyét összehasonlítva Nyitra megyében voltak jelentősebb beruházások, bár a
kihasználtság ezzel a turizmus marketing nem mindig párosult.
A régió egyik meghatározó idegenforgalmi vonzerejét a termál és élményfürdők
jelentik, amelyek a vendégforgalom alapján kimutathatóak, amelyeket jelentős számban
keresnek fel külföldiek is (főleg Csehországból, Lengyelországból, Magyarországról).
Jelentős beruházások zajlanak a régió számos fürdőhelyén, amelynek pozitív hatása a
vendégforgalomban követhetőek nyomon. A termálvízre alapozott egészség és- wellness
turizmus kiegészítői lehetnek az egyéb turizmusnak, mint például a természetjárás, a
kerékpártúrák. Az elmúlt pár évben a kerékpárturizmus egyre jelentősebb a térségben. A
vizsgált tér adottságai kiválóak a kerékpárturizmus számára, az első lépések a turizmus ezen
szegmensének fejlesztésére azonban még gyerekcipőben járnak, a kerékpáros infrastruktúra
meglehetősen szegényes, ebből kifolyólag az elkövetkező években a kerékpárturizmusban
rejlő lehetőségek kiaknázása szempontjából az infrastruktúra fejlesztését elsődleges
feladatként kell kezelni. A Duna töltésen halad végig az EURO VELO 6 Nemzetközi
Kerékpár útvonal- (az Atlanti-óceánt köti össze a Fekete-tengerrel 4448 km hosszan).
A kulturális és épített örökség értékei komoly vonzerőt képviselnek. Nagy számban
találhatók kastélyok, kúriák, egyházi épületek. A régió egyik legjelentősebb építészeti
öröksége, de fejlesztésre szoruló létesítménye a komáromi vár és erődrendszer, amelyet
várhatóan a két ország a jövőben az UNESCO világörökségi listájára jelöl majd. Fontos
megjegyezni, hogy a világörökség várományos területek valamennyije átnyúlik a
megyehatárokon- ezzel az országhatárokon is: Dunakanyar kultúrtáj, Komárom-Révkomárom
erődrendszer, római limes, tájház hálózat. További határon átívelő együttműködést
feltételeznek a tematikus utak: „Mária út”, amely spirituális turista- és zarándokút.
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A tematikus utak egyike a borút, ami napjainkban szerveződött Dél-Szlovákiában: a
Duna menti borút. Nagyon szép példája lehet a határon átívelő tematikus utaknak, ha az
Neszmélyi borúttal összekapcsolódna és egy nemzetközi határon átívelő borút jöhetne létre.
A régió turisztikai tengelye a Duna. A Duna menti térség közös turizmusfejlesztése
gazdaságélénkítő és foglalkoztatás serkentő potenciállal bír. A turizmusban megvalósítható
együttműködések katalizátorai lehetnek más a határon átívelő regionális együttműködésnek.
A térség dinamikáját növeli a turisztikai együttműködés a két ország, a két megye között.
Komárom-Esztergom megye műemlékállománya igen jelentős (496 db védett
objektum, 26 db kiemelt műemléki környezet, 2 db műemléki jelentőségű terület -536
védettségi bejegyzés). Az objektumvédett emlékek 60%-a 5 településen található (Esztergom
134, Tata 94, Oroszlány 25, Bábolna 24, Komárom 12, összesen 289 db). A megyében
mindössze 7 helyiségben nincs műemlék.
A vizsgált terület turizmusfejlesztési lehetőségei között prioritásként szerepel a
gyógyturizmus. A jelentős termál-és egészségturisztikai kínálattal rendelkező települések
számára további problémát jelent, hogy különösen a téli időszakban nincsenek a vendégek
számára elérhető kulturális rendezvények és események.
A kulturális örökség önálló vonzerőt jelent a vizsgált területen, de fontos kiegészítő
attrakció az aktív pihenési és gyógyulási céllal érkezők számára is. A történelmi és kulturális
örökség épített elemeinek (kastélyok, várak, különböző korú egyéb műemlékek) felújítás
utáni hasznosítása és a hagyományok továbbélését szolgáló fesztiválok, a történelmi korok
megidézése, illetve egy-egy történelmi személy, régészeti lelőhelyek köré fűzött kulturális
csomagok jelenleg pontszerűen jelentkeznek a területen.
A kutatás legmélyebbre ható része az Ister-Granum EGTC turisztikai szempontú
esettanulmánya volt.

4. 4. AZ ISTER- GRANUM EGTC TURISZTIKAI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE
Az Ister-Granum Eurorégió 2003 novemberében alakult, Esztergom és Párkány központtal.
Az eurorégiót alkotó 102 település közül 85 hozta létre az Európai Unió második EGTC-jét
(9. ábra).
A Duna és a Garam nevét viselő Ister-Granum EGTC-hez közel 100 település tartozik
216 045 lakossal, melynek több mint kétharmada (148 064 fő, 69 %) a magyarországi oldalon
él. Miközben azonban a lakosságarány tekintetében a magyar oldal sokkal jelentősebb, a
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települések számában ez nem mutatkozik meg. A 49 szlovákiai település nagy része kis falu
vagy község, összesen két város, a közel 12 000-es lélekszámú Párkány és a 7.500-es
lélekszámú Zselíz fekszik az eurorégió területén. A magyarországi térség lakosainak viszont
közel fele (64 614 fő) él városban.
Az EGTC az eurorégiókhoz képest magasabb szintű intézményesülést jelent. A
magyar és szlovák önkormányzatok által létrehozott önálló jogi személy, az Ister- Granum
EGTC önállóan járhat el mindkét országban, intézményeket és vállalkozásokat hozhat létre és
működtethet.

Az EGTC intézményfenntartó csoportosulásként számos funkció ellátására

alkalmas, többek között a turisztikai szolgáltatások integrált térségi rendszerének kialakítását
is menedzselheti (HARTL M. 2009).
9. ábra: Az Ister-Granum EGTC

Forrás: www. istergranum.hu (szerk.: Topográf)

4. 5. A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEK KÍNÁLATI JELLEMZŐI
Az Ister-Granum EGTC területén a turistaforgalom ma jórészt az EGTC központi területeire
korlátozódik, azon belül is néhány településre, melyek többsége azonban csak rövid időre
tudja vendégül látni, illetve lekötni az ide érkező turistákat (10. ábra).
10. ábra: Az Ister-Granum EGTC vendégeinek száma kereskedelmi szálláshelyeken 2011-ben
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Forrás: http://portal.statistics.sk, http://www.ksh.hu/ alapján saját szerkesztés
E tekintetben az EGTC dunakanyari, jobb parti települései sem jelentenek kivételt. Párkány,
ahol a termálfürdőben a szezon során tízezrek fordulnak meg (napi 12.000 vendég),
önmagában nem tudja teljes értékűen kiszolgálni vendégeit. Az EGTC félmilliónál valamivel
több vendégéjszakájának mintegy 40%-át produkálja a szlovákiai település. Az esztergomi és
visegrádi szálloda beruházások várhatóan változtatni fognak, de a két egykori királyváros
önmagában szintén nem nyújt hosszabb tartózkodást lehetővé tévő kínálatot vendégeinek (11.
ábra).
11. ábra: Az Ister-Granum EGTC vendégéjszakáinak szám kereskedelmi szálláshelyeken
2011-ben
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Forrás: http://portal.statistics.sk, http://www.ksh.hu/ alapján saját szerkesztés
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Jelentős akadálya e fejlesztéseknek, hogy a régió ma nem önálló desztináció, nem rendelkezik
önálló turisztikai termékekkel, közös arculattal, a desztinációt megjelenítő információs
felülettel, turisztikai fejlesztési és értékesítési menedzsmenttel (12. ábra).
12. ábra: Az összes kereskedelmi szálláshely férőhelyeinek száma az Ister- Granum EGTC
területén 2011-ben
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Forrás: http://portal.statistics.sk, http://www.ksh.hu/ alapján saját szerkesztés
Ahhoz, hogy önálló desztinációvá válhasson a térség:
megfelelő mennyiségű és minőségű, valamint széles választási lehetőséget kínáló
szállás kapacitással kell rendelkeznie
önállóan értékesíthető,

színes, megfelelő infrastruktúrával ellátott turisztikai

termékkínálattal kell bírnia
hatékony, a térséget közösen megjelenítő marketingtevékenységet kell folytatnia,
önálló arculattal, attraktív megjelenéssel, offenzív kampánnyal
Az Ister-Granum EGTC szinte páratlan adottságokkal rendelkezik, hiszen mind történelmikulturális, mind természeti öröksége rendkívül gazdag és színes, az összes turisztikai ágazat
termékei már most is fellelhetőek, csak egyelőre nem integráltan érhetőek el, és nem
rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával. Hiányoznak továbbá a nemzetközi színvonalú
attrakciók. Ezekhez csak a potenciál van meg.
A turisztikai termékek széles palettája található meg az EGTC területén, ezáltal az itt
eltöltött idő növelhető: aktív turizmus, bor- és gasztronómiai turizmus; falusi turizmus;
kulturális

és

vallási

turizmus;

kerékpáros

turizmus;

vízi

turizmus;

wellness

konferenciaturizmus; zöldturizmus. Tematikus utak közül kiemelt hangsúlyt kap a borút.
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4.6. AZ ISTER-GRANUM BORÚT
Mivel az EGTC döntő területe, különös tekintettel a szlovákiai oldalra, több száz éves
hagyománnyal rendelkezik a bortermelés és a szőlészet terén, egyértelmű, hogy a turizmus
fejlesztéseként a borutat is szükséges megvalósítani (13. ábra).
13. ábra: Az Ister-Granum EGTC borturizmusban részt vevő települések

Forrás: www. istergranum.hu (szerk.: Topográf)

4.7. A BORÚT TÁRSADALMI - ÉS GAZDASÁGI CÉLJAI
A borút az adott borvidék szervezett, összehangolt turisztikai program-kínálatát jelenti.
Ezen települések, annak ellenére, hogy szeretnének bekapcsolódni a borturizmusba,
csak komoly befektetések és fejlesztések után válhatnak a turisztikai termékkínálat részévé. A
borút kialakításánál a legfontosabb szempont, hogy a már meglévő lehetőségeket bővítsük és
fejlesszük tovább (HARTL M. 2009).
Azon településeket, ahol már működő borutas termékkínálat van, két kisebb csoportra
lehet osztani:
1. Ahol már most működik a borturizmus,
2. Kisebb beruházásokkal beindítható a borturizmus.
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Az 1. csoportba tartozó települések fő gondja, hogy a minőségi bor és a szakképzett
borkóstolók ellenére kevés az igényesebb (minőségi) szálláskínálat, kapcsolódó programok
hiánya és a helyi lakosok érdektelensége, hozzáállása.
A 2. csoportba azon települések tartoznak, ahol kisebb beruházásokkal kell
számolnunk. Ilyen település pl., ahol nagyon jó minőségű borokat termelnek, gyönyörű a
természeti környezet, de a pincesorhoz csak földút vezet és hiányzik az alap-infrastruktúra
(némely településen csak a víz- és csatornahálózat, de vannak helyek, ahol még a villany sincs
elvezetve). Ezen településeket mindenképpen be kell vonni a borutas turisztikai
termékkínálatba és a beruházások elvégzését ösztönözni kell a helyi önkormányzatnál is.

4.8. A BORÚT TELEPÜLÉSEINEK JELLEMZÉSE

A borútban részt vevő települések, komoly befektetések és fejlesztések után válhatnak a
turisztikai termékkínálat részévé. A települések csaknem teljességgel rendelkeznek természeti
értékekkel és épített vonzerővel. Szinte minden településen szerveznek rendezvényeket
rendszerint a borhoz kapcsolódóan. A települések jelentős számban rendelkeznek
kereskedelmi vagy egyéb szálláskínálattal. A vizsgált területen egy öt csillagos szálloda
található, jellemzően három csillagos panziók és magánszállások találhatóak. A falusi
turizmus szálláshelyeinek minősége nem egységes a borút magyarországi és szlovákiai
területén.
Hiányzik a tájékoztatási infrastruktúra. Az EGTC legtöbb természeti és kulturális
látnivalója ma is elsősorban a nem megfelelő tájékoztatás miatt ismeretlen a látogatók előtt.
Az EGTC területén kialakított 50 információs pont, ahol a turista a régió teljes kínálatát
megismerhetné, sajnos nem működik. Az EGTC településein összesen 100 tájékoztató
térképtábla segíti az eligazodást. Egy-egy településen többnyelvű irányító tábla segíti a
látnivalók megtalálását.

4.9. A BORÚT TERMÉKKÍNÁLAT
A borútban résztvevő települések lakosság száma igen nagy szórást mutat: a legkisebb
településen csupán 204 fő él, míg a legnépesebb településen közel 30000 ez a jelentős
különbség igen sok nehézséget jelent. A szőlőterületeket tekintve a 2ha és a 300ha
szőlőültetvényre is találunk példát. Van olyan település, ahol csak 8 gazda foglalkozik
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szőlészettel- borászkodással. A pincék jelentős részében be van vezetve a villany, a
legnagyobb probléma a víz- és csatornahálózat kialakításában van. Jelentős fejlesztéseket
igényel a szilárd útburkolat kialakítása, ami a megközelítést segíti (1. táblázat).
1. táblázat: Borút településeinek jellemzői

Település

Település

Lakosság

Szőlő-

Szőlős

területe

száma

terület

gazda

(ha)

(fő)

(ha)

(fő)

Infrastruktúra
Borospince
(db)
villany

víz

burkolat

Bajna

3721

2046

50

100

100

-

-

-

Bajót

1644

1567

13,4

50

50

-

-

köves

Bátorkeszi

4586

3514

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Belá

869

433

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Búcs

3150

1243

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Esztergom

10035

29092

30

254

200

x

x

x

Farná

3275

1450

132

520

460

x

-

-

Helemba

1387

705

15

100

90

x

-

x

Ipolyszakállos

1797

862

67

31

100 (50)

x

-

x

1880

1300

112

92

68

x

-

x

Kemence

4275

1100

3

15

10+25

x

x

Két

1965

703

6

60

-

-

-

-

1590

789

30

40

30

x

-

-

Kubaňovo

1200

317

9

30

31

x

-

x

Lábatlan

2635

5414

20,3

465

465

x

x

x

Leľa

824

396

104

20

12

x

x

-

Malé Ludince

680

204

18

30

10

x

-

-

Moča

2346

1174

100

120

25

x

x

x

Mužla

5210

1937

300

295

335

x

-

-

Nova Vieska

1748

799

110

90

60

x

-

-

Obid

2409

1165

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Piliscsév

2490

2335

2

8

250

-

-

-

Rubaň

1611

964

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Süttő

3451

2019

45

130

380

x

x

x

Sikenica

2550

629

80

30

15

x

-

-

Kamenica
nad Hronom

Kravany nad
Dunajom
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Strekov

4105

2233

280

150

200

x

-

-

Svodin

4436

2649

170

210

-

x

-

-

Šalov

1904

445

60

21

58

x

-

x

Štúrovó

1312

11708

50

n.a

n.a

n.a

n.a

Tát

1178

5635

25

50

45

x

-

-

Tokod

1490

4317

40

155

250

x

-

x

Želiezovce

5652

7522

42

154

n.a

n.a

n.a

n.a

Forrás: saját szerkesztés

4.10. BORÚT SWOT ANALÍZISÉNEK ÖSSZEGZÉSE
Az EGTC kiváló adottságokkal, valamint több száz éves hagyománnyal rendelkezik a
bortermelés, valamint a szőlészet terén. Több település és gazda életében játszik meghatározó
szerepet a borászat, és a közös munka eredményessége érdekében a térségben számos
borászattal foglalkozó civil szervezet alakult. Az ágazat fontosságát jelzi az is, hogy
megalakult az Ister-Granum Borlovagrend.
A borturizmus kapcsán fontos a borvidék pincészeteinek, pincesorainak felújítása,
újbóli használatba vétele és turisztikai szempontból való bemutatása, a bor kultúrájának
népszerűsítése regionális és országos szintű borversenyek rendezése, valamint a szőlő- és
bortermelés további népszerűsítése. A borturizmus közvetlen módon elsősorban a bortermelő
településeket érinti, közvetve azonban az egész EGTC-t.
A minőségi bortermelés növekedésével, valamint bemutatóhelyek kialakításával,
borversenyek rendezésével a települések számos gazdasági előnyre tehetnek szert, mivel a
borturista tartózkodási ideje több nap is lehet, így várhatóan magasabb színvonalúvá és
nagyobb mennyiségűvé válnak a szolgáltatások (szálláshely, vendéglátás).
A fejlesztésbe bevont települések és tevékenységeik a következők:
borkóstolók, borversenyek szervezése (Bátorkeszi, Béla, Bény, Búcs, Kéménd,
Kisgyarmat, Kisújfalu, Köbölkút, Kürt, Muzsla, Szőgyén);
szüreti bálok szervezése (Bajót, Bátorkeszi, Béla, Bény, Búcs, Kéménd, Kisgyarmat,
Kisújfalu, Köbölkút, Kürt, Lábatlan, Muzsla, Nyergesújfalu, Süttő, Szőgyén);
borutak szervezése (Béla, Bény, Fűr, Kéménd, Kisgyarmat, Kisújfalu, Köbölkút, Kürt,
Szőgyén);
bormúzeum kialakítása (Béla, Bény, Kéménd, Kisgyarmat);
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szőlészeti-borászati

bemutatóhely,

reprezentatív

borospince

kialakítása

(Béla,

Bény,Kéménd, Kisgyarmat, Kisújfalu, Szőgyén);
borpincék rekonstrukciója (Bajót, Bajta, Bátorkeszi, Béla, Bény, Helemba, Kesztölc,
Kéménd,

Kisgyarmat,

Kisújfalu,

Kürt,

Lábatlan,

Muzsla,

Nyergesújfalu,

Mogyorósbánya, Piliscsév, Süttő, Szőgyén, Tát, Tokod);
palackozás feltételeinek megteremtése, fejlesztése (Bajót, Lábatlan, Muzsla,
Nyergesújfalu, Süttő, Szőgyén).
A legnagyobb probléma a minőségi szálláshelyek és vendéglátóhelyek hiánya. A térség még
nem egységes borvidék, kialakítása szinte az alapoknál kezdődik. Eleinte csak néhány
településnek származhat előnye a borturizmusból, de ha a térség elér arra a szintre, hogy
megfelelő szolgáltatást tud nyújtani az ideérkezőknek, igen jelentős gazdasági bevételre
számíthat.
Az EGTC természeti adottságai alkalmasak a minőségi szőlőfajták termesztésére,
azonban jelenleg a szőlőtermesztés eseti jellegű, szervezetlen, a feldolgozás, palackozás,
tárolás pedig néhány kivétellel csak a régión kívül megoldott. A régióban termesztett szőlő
feldolgozásából keletkező haszon elsősorban a régión kívül realizálódik.
4.11. ÖSSZEFOGLALÁS
A összefoglalás során pontonként kerülnek bemutatásra a megfogalmazott hipotézisek, illetve
a belőlük levonható következtetések.

Az iker hídfő városok kiegészítik egymást
Az ikervárosi és testvérvárosi kapcsolatok olyan alulról jövő kezdeményezések, melyek
városok/községek között jönnek létre. Az együttműködések alapjául a közösen kialakított
együttműködési megállapodás szolgál. Az ikervárosi kapcsolatok olyan határon átnyúló
városok együttműködési formája, melyeket csupán a mesterségesen létrehozott, közigazgatási
határok választanak el egymástól (például Komárom-Révkomárom, Esztergom- Párkány).
Az Esztergom- Párkány várospár jól ki tudta használni a határnyitásból adódó új
lehetőségeket, ami a stratégiai tervezés eredményeinek tudható be. Nagy múltú hídfővárosok,
Komárom és Esztergom „várospárjai” a hídfő-helyzetből következően a Duna másik partján is
kiépültek. A városok hosszú évtizedekre befagyasztott kapcsolatai, együttfejlődésük
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ellehetetlenülése is egyik oka a Duna mente tartóssá vált krízisének, mivel ezek a ma
középvárosnak tekinthető várospárok féloldalas, megrekedt fejlődésük miatt elvesztették
korábbi nagyobb térségre kiterjedő gazdasági és térszervező szerepüket. Esztergom
helyzetében különösen látszik a beszorítottság, melyet súlyosbít, hogy a Duna túloldalán
fekvő szlovákiai területek is ugyanilyen bezártsággal küzdenek.
A folyó két oldalán fekvő Duna menti hídfővárosok együttműködve erősítik meg
térszervező szerepeiket, míg az őket összekötő térség újrapozícionálása e hídfővárosok
megerősödésére

építve

válik

esélyessé.

Integrált

örökséggazdálkodás

összehangolt

megalapozása a világörökség-(várományos) területekre fókuszálva (Limes, Dunakanyar
történeti táj, Komárom-Révkomárom erődrendszer).
Határmenti fekvés befolyásolja a települések és vállalkozások kapcsolati rendszerét
A turisztika terén a két megye által koordinált – és a helyi lakosság életminőségének
fejlesztésével összehangolt – több szintű szervezés hozhat létre egy olyan stabil bázist, amely
a mainál jelentősebb jövedelemtermelést eredményezhet e térségek lakosai számára.
Interregionális szinten szerveződik - többek között - a világörökség-várományos értékekhez
való kapcsolódás és azzal szoros összefüggésben az egyházi zarándokturizmus, amely a
vidéki térségek vallási szempontból fontos pontjait fűzi fel.
A régió számára a legnagyobb munkalehetőséget a határ túloldalán található ipari parkok
jelentették a közelmúltig. A két ország EU-tagságával lehetővé vált a határon átnyúló
munkaerő-kölcsönzés. A komáromi Nokia (azóta megszűnt) és a körülötte levő ipari park és
az esztergomi Suzuki és Sanyo (azóta megszűnt) munkaerő-hiányát szlovákiai magyar
dolgozókkal töltődött fel. A szlovákiai munkaerő olcsóbb volt a magyarországinál,
ugyanakkor a magyar minimálbér magasabb a szlovákiainál, tehát megérte szlovákiai
munkásokat foglalkoztatni és nekik is megérte Magyarországon dolgozni. Ez az állapot a két
szomszédos régió fejlettségbeli különbségének köszönhető: Komárom-Esztergom megye
Magyarország fejlettebb régiói közé tartozik, Szlovákiában a Komáromi járás, Párkány
környéke és a Lévai járás (amelynek délnyugati fele szintén beleesik Esztergom munkaerőpiaci vonzáskörzetébe) kevésbé fejlett. A határmenti ipari parkok rendkívül jó hatással voltak
a túloldali régió foglalkoztatottságára.
Az Ister- Granum EGTC programjaival segíti a két eltérő fejlettségi térség közötti
együttműködési készséget
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Az eurorégiók/EGTC testesítik meg legtisztábban az alulról fölfelé szerveződő területi
együttműködés modelljét, a regionalizmus elvét. Éppen ezért igen gyakran tájrégiókról van
szó, amelyek a határoktól független, használják fel a közös előnyök elérését.
A különbség hasonló módon szembeszökő az iparosodottság területén is: az
esztergomi és a dorogi kistérség Magyarország egyik legfejlettebb ipari térsége, ezzel
szemben a Déli régiónak az országos átlagot meghaladó munkanélküliségi adatai a Párkány
környéki ipari és mezőgazdasági vállalatok 90-es évekbeli csődjével magyarázhatóak. Az
EGTC fejlesztésének éppen ezért az egyik központi vezérlő elve: a határmenti térségek
egymást kiegészítő előnyeinek kölcsönös kiaknázása. Így például a határmenti vállalkozásilogisztikai övezet kialakításával az a cél, hogy az Esztergom környéki nagy ipari cégek
beszállítói a párkányi oldalon is megjelenjenek, ugyanakkor a Párkány környéki logisztikai
kapacitást a magyar oldali vállalatok is használhassák.
Az Ister- Granum EGTC turizmusfejlesztési programjaival utat nyit és mutat az
együttműködés különböző formáira
Európában is egyedülálló módon alakult meg a határon átívelő 2004 végén az eurorégió
önálló borlovagrendje magyar és szlovák borászok részvételével. A lovagrend évente két nagy
regionális borversenyt rendez, 2007-ben első ízben szervezték meg a borászok bálját. Az
elmúlt évek során megszámlálhatatlanul elszaporodtak az eurorégió nevét viselő
kezdeményezések. Több alkalommal került megrendezésre az Ister-Granum népművészeti
fesztivál, de van már eurorégiós gyermekrajz-verseny, mese- és versmondó verseny,
labdarúgó-kupa, küzdősport-verseny, véradó-nap, színjátszófesztivál és borverseny. A napi
kapcsolattartást hivatott segíteni az eurorégió portálhálózata. Az Ister-Granum honlapját
(www.istergranum.hu) a régiófejlesztési ügynökség munkatársa frissítik. A hírek generálása
mellett ide kerülnek fel az EGTC működésével kapcsolatos legfontosabb információk is. A
vállalkozói szféra kapcsolatainak élénkítése, az EGTC gazdasági kohéziójának erősítése
érdekében indult el 2005-ben a regionális gazdasági portál, melyen a régió cégei
regisztrálhatják magukat, itt ajánlhatják szolgáltatásaikat, de itt jelennek meg a települések
befektetési ajánlatai is, a munkaerő-piaci információkkal és a képzési lehetőségekkel is.
A Lánc-híd program harmadik dimenzióját a média jelenti- Hídlap címmel. Jelenleg
on-line hírportálként működik tovább, elsősorban esztergomi hírbázissal.
Negyedévente jelent meg a színes kétnyelvű nonprofit magazin, a Civil hírmondó, amely a
régió közel 1000 civil szervezetéhez jut el.
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Az elméleti és empirikus kutatásaimmal a vizsgált probléma széleskörű elemzésére
törekedtem, mégis úgy gondolom a határmenti turizmus további kutatással érthető meg
jobban. A vizsgálat keresztmetszeti kutatás egyes kutatási részeknél, egy év más esetbe, a
Mária Valéria – híd átadásától napjaikig eltelt „időpillanatra” vonatkozó információkat
elemeztem. A jelen kutatás későbbi megismétlése szükséges az időbeli változások
kimutatásához.

5. A KUTATÁS HASZNOSÍTÁSA ÉS TOVÁBBI IRÁNYA
A hazai turizmusföldrajzi kutatások kiindulópontja általában egy-egy település, térség, régió,
amelyben az idegenforgalmi kereslet – kínálat és természeti és egyéb adottságok elemzése
kerül a középpontba.
A határon átnyúló integrált turizmusfejlesztés, az a terület, ahol a legkönnyebben lehet
közös turisztikai termékeket fejleszteni, a közös érdeket megtalálni. A határon átnyúló
integrált turizmusfejlesztésnek a legfőbb pozitív hatása a területkiegyenlítő hatás, mely a
foglalkoztatás és (alternatív) jövedelem szerzés területén érvényesül leginkább.
A vizsgált terület sikeréhez nagymértékben hozzá járulna a turisztikai vállalkozások
által létre hozott turisztikai klaszterek. A kutatásban vizsgált témához kapcsolódóan a borturisztikai klaszterek jelentősen elősegítik a turizmus fejlődését borturisztikai
kapacitásának továbbfejlesztését, az ágazat regionális fejlesztéseinek összehangolását,
a lehetséges támogatási források felkutatását, az ágazat regionális értékesítési és
termékfejlesztési funkciójának koordinálását, közös termék- és szolgáltatás fejlesztési
tevékenység kialakulását vagy például közös értékesítési tevékenység kialakítását.
A vizsgált határmenti térségben a bor és a termálvíz turisztikai attrakció köré
szerveződhetne klaszter, szűkebbe területen az Ister-Granum EGTC, tágabb területen a
Komárom Esztergom-Nyitra megyékben, kiterjesztett területi lehatárolásban a Duna
menti Turisztikai klaszter.
Nemzetközi szerepű ikervárosok térségi szervezőszerepének közös tervezésre épülő
összehangolása és munkamegosztásra épülő megerősítése (pl. városok gazdaságának
diverzifikálása, kultúra, kereskedelem-szolgáltatás, KKV-k, a városi Duna parti
területek felértékelése, Integrált örökséggazdálkodás összehangolt megalapozása.
Integrált

örökséggazdálkodás

(várományos)

területekre

összehangolt

fókuszálva
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(pl.

megalapozása
Hídfő

a

várostérségek

világörökségvilágörökség

várományos területeire építő komplex térségi örökséggazdálkodási stratégia
megvalósítása (Limes települések fejlesztése, Dunakanyar történeti táj, KomáromRévkomárom erődrendszer fejlesztési programja, az esztergomi bazilika, a vár és
városközpont turizmusra és a szervezőszerepre épülő helyi gazdaságának komplex
fejlesztése. A zarándokturizmusban rejlő lehetőségek kihasználása
Sajátos sport, rekreációs és turisztikai szerepek, kínálatok- értékek összekapcsolása és
kibontakoztatása (pl. vízhez és a specifikus táji adottságokhoz, borvidékhez, sport és
szabadidős tevékenységek összekapcsolt fejlesztése, desztinációs csomag kialakítása,
világörökséggel

összefüggő

egyedi

kínálatok,

tematikus

hajós/kerékpáros

programcsomagok, határon túli helyszínekkel közös desztináció menedzsment).
A „Határtalan desztináció” rekreációs turisztikai potenciáljának hasznosítása,
turisztikai ipar foglalkoztatási és jövedelemtermelő képességének megerősítése (pl.
ún. "közös cselekvési tervre épülő összehangolt turizmusfejlesztés: interregionálisan
szerveződő világörökségi és egyházi turizmus. Határon átnyúló desztináció
menedzsment felépítése, sajátos turisztikai brand-ek kialakítása.
A társadalmi kapcsolatok erősödését jelentené az „EGTC vonat és buszjáratok”, a
bérlettel a határ túloldalán is folytatni lehetne az utazást. Elengedhetetlen a
menetrendek összehangolása és az utazó közönséghez igazítása.
A Duna Stratégia turizmus fejlesztése
A

meglévő

attrakciók

összekapcsolása,

a

meglévő

adottságokra

alapozott

vonzerőfejlesztés, az összehangolt marketing és turizmus szervezetek működése a régiót az
egyik legjelentősebb turisztikai célterületté teheti.
A disszertáció potenciális hasznosítási területe a helyi önkormányzatok. A kutatott
területnek komoly tartalékai vannak a turizmusfejlesztés területén. A rurális térségben még
nem tudatosult a turizmus jelentősége lakosságban, az abban rejlő közvetlen vagy közvetett
lehetőség.
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