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Az Ipoly vízgyűjtő területe



Magyarország turisztikai 





Magyarország turisztikai Határon átnyúló térség

Kormányrendeletben nevesített
turisztikai térség



Fizikai akadálymentesítés

- Megközelítés
- Infrastruktúra
- Közlekedési szolgáltatások

- Szolgáltatások akadálymentessége
- Célcsoportok:

- „fogyatékossággal élők”
- Betegek
- Idősek
- Kisgyermekesek
- Kevésbé ismert betegséggel élők

Mentális akadálymentesítés

Akadály: ismeretlenség

A terület illetve szolgáltatásai nem ismertek

Fehér folt –feltáratlan, idegen

Akadálymentes turizmus

Nincs „húzóerő” – kistelepülések, elöregedő társadalom



Akadálymentes turizmus

Fizikai akadálymentesítés

- Megközelítés
- Infrastruktúra
- Közlekedési szolgáltatások

- Szolgáltatások akadálymentessége
- Célcsoportok:

- „fogyatékossággal élők”
- Betegek
- Idősek
- Kisgyermekesek
- Kevésbé ismert betegséggel élők

Gyors, vagy tömegturizmus 
magas szintű elvárásai – minél differenciáltabb 
szolgáltatás

- Túlzott turizmus ártalmainak veszélye
- Nyugati részen, Duna parton megjelent

Mentális akadálymentesítés

Akadály: ismeretlenség

A terület illetve szolgáltatásai nem ismertek

Fehér folt –feltáratlan, idegen

Lassú turizmus – „cél nélküli turizmus”?

– nem a gyors élményszerzés a cél, hanem maga az utazás

- A környezet megóvásának záloga, 
nincs fenyegető túlzott turizmus 

Nincs „húzóerő” – kistelepülések, elöregedő társadalom



Ipoly – völgye turisztikai kihívása: 
A helyi lakosság számára élhető vidék megtartása – a helyiek igényeinek figyelembe vétele

Fenntartható turizmus, fenntartható térség

Az ENSZ mellett működő idegenforgalmi világszervezet, 
a WTO 1989-ben a turizmusnak a következő megfogalmazását fogadta el:

„A turizmus természetes személyek állandó lakó- és munkahelyen kívüli minden szabad helyváltoztatása, amelynek célja 
nem letelepedés vagy munkavállalás, valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatások.”

- Ökoturisztika – Legtermészetesebb állapotban megmaradt folyó
- Kulturális turizmus – palóc hagyományok
- Örökségturizmus – történelmi örökség – távoli és közelmúlt
- Aktív turizmus 

- Természetjárás
- Ipoly folyó - vízi túrák

- horgászat
- Ipoly-folyó mentén: kerékpáros útvonal

- Az Ipoly- völgyében önálló látványelem

Visszaemlékezés turizmusa: Legerősebben az ipari turizmushoz köthető, a legfeljebb két generációra visszatekintő 
emlékekhez fűződő érzelmi indíttatású látogatások – nem a turisztikai termék, hanem az egyén érzelme a 
meghatározó – mindenütt jelen van, falvakban és városokban egyaránt – hozzájárul a népi szokások fenntartásához
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Fenntartható turizmus, fenntartható térség

Helyi értékek kiemelése és turisztikai célú hasznosítása Turisztikai fejlesztések?
Helyi lakosság szabadidő eltöltése Látogatók?Igények:

Fejlesztések: 

Avagy: a turisztikai fejlesztések a helyi lakosság igényeivel összhangba hozhatók-e





Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


