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„És a Dráva csak folyt”



Pannon ETT akcióterülete
Forrás: Pannon ETT megalapozó tanulmány

• Régió földrajzi elhelyezkedése

• Szervezet

• KKM tanulmány

• Kiemelt projekt: Dráva projekt

Pannon ETT



A Pannon térség fejlesztési kihívásai

• A térség helyzete nem javult érezhetően: integrált fejlesztések hiánya       

nincs érzékelhető térségi hatás

• Szükség van a nagy közös ügyek együttes megközelítésére, 

érdekharmonizációra, közös stratégiai prioritások meghatározására

• A Pannon ETT megerősítése a határon átnyúló fejlesztéspolitikai folyamatok 

irányítása, koordinálása érdekében



A Dráva-medence komplex turisztikai fejlesztése
(MSB Fejlesztési Tanácsadó Kft. által készített koncepció vázlat) 

• Dráva-medence magyarországi szakasza: Barcsi, Csurgói és Nagyatádi 
járás Somogy megyében, Siklósi és a Sellyei járás Baranyában

• 115.812 lakó, 153 település

• Határmenti fekvés

• Közös történelmi múlt 

• Környezeti szempontból kiemelkedő terület, a Dráva folyónak 
köszönhetően gazdag és egyedülálló növény- és állatvilággal 

• Kulturális értékekben is gazdag 

• Közkedvelt gyógy- és termálfürdő



Turizmus – Természeti értékek

 Csurgó térsége: Csurgói Turisztikai központ, Berzencei és Gyékényesi Búvárbázis 

Bemutatóterem, Porrogszentkirályi Tájház

 Barcs térsége: Ősborókás, sétahajózási lehetőségek

 Nagyatád térsége: Rinya-patak

 Sellye térsége: Dráva holtágak, Kisszentmártoni-láp, Bükkhát Erdőrezervátum

 Siklósi kistérség: Hotedra, Villányi-hegység, Szársomlyó



Turizmus – Kulturális értékek

 A térség kulturális értékei főként kastélyok, főúri kúriák, illetve a helyi népi 
életmódot és népművészet bemutató tájházak.

Turizmus – Kerékpáros turizmus

 "Három folyó Kerékpártúra„ útvonala a Drávát követve a Dunáig

 EUROVELO 13 (Vasfüggöny) útvonal szerves része Barcs és Mohács között



Turizmus – Vizi turizmus

 Őrtilos – Vízvár – Barcs – Szentborbás – Drávasztára – Vejti – Drávaszabolcs 
kikőtőhelyek

Turizmus – Lovas turizmus

 A Dráva-medence az érintetlen természet jelenlétének köszönhetően a 
lovaglás kedvelői számára is remek lehetőségeket nyújt, például a Belső-
Somogy erdeiben

 Jelenleg 200 km lovastúra útvonal



Turizmus – Szálláshelyek

 A magas minőségű szálláshelyek hiánya regionális szinten is megjelenik

 Siklósi kistérséget kivéve sehol sincs megfelelő mennyiségű és minőségű 
kereskedelmi szálláshely

Turizmus – Gyógyfürdők
 Siklós

 Harkány

 Sellye

 Barcs

 Csokonyavisonta 

 Nagyatád 



Fejlesztési előzmények

 Dráva-medence fejlesztésének előző szakasza DDOP forrásból: "A Dráva-
medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"

 41 beruházás

 1,1 milliárd forint

 2006-2008

 pihenőhelyek, túraállomások, esőbeállók, madárlesek, lovasoknak megfelelő 
pihenőhelyek és szálláshelye

 IPA 2007-2013

 2014-2020-as pályázati ciklus TOP és Interreg projektjei folyamatban vannak



SWOT analízis
Erősségek

 Sajátos, jellegzetes arculat, 
természetföldrajzi adottságok

 Egyedülálló és kiaknázatlan természeti 
értékek 

 TDM szervezetek jelenléte
 Több éve szerveződő programlehetőségek 
 A Dráva-medence gyógyvíz bázisa 

kiaknázott, fürdői ismertek és fejlesztésük 
megvalósult

Gyengeségek

 Kevéssé ismert desztináció

 Nincs elegendő magas minőségű szálláshely

 Nincs megfelelő, országos vonzerővel 
rendelkező turisztikai attrakció

 Turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés 
gyenge

 Természeti értékek bemutathatósága, 
elérhetősége nem elég fejlett

 Szakember állomány csökkenése



SWOT analízis
Lehetőségek

 Határon átnyúló turisztikai 
együttműködések kialakítása

 Termék és szolgáltatásválaszték 
szélesítése

 Kapcsolódás az országos 
programcsomagokhoz

 Aktív természetjáró, ökoturisztikai
fejlesztések megvalósítása 

 Korszerű marketingkommunikációs 
eszközök használata

Veszélyek

 Változó fogyasztói igények, új trendek 
megjelenése a turizmusban

 Új versenytársak megjelenése országos szinten 
és a határon túl

 Nemzetközi helyzet (migráció) okozta 
nehézségek, melyek a határ közelsége miatt 
befolyásolhatják a turisták preferenciáit



Fejlesztési célok



Összefoglaló javaslatok
 Szigetszerű projektek helyett a komplex térségfejlesztési szemlélet érvényre juttatása, az 

egyes programok csak egymásra építve, együttműködve valósulnak meg



• Gazdasági (turizmus infrastruktúrafejlesztés, vállalkozásfejlesztés) érdekszövetség

• Kulturális és szellemi-lelki értékközösség 

• A nemzeti kisebbségi közösségek „motor” szerepe 

• Stratégiai szövetség

• MUNKASZERVEZET !!!

Pannon ETT



A DRÁVA KÖZÖS MÚLTUNK ÉS KÖZÖS 
JÖVŐNK, 

MELY ÖSSZEKÖT MINKET!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

Előadás összeállításában közreműködött:

Pannon ETT munkaszervezet 

MSB Fejlesztési Tanácsadó Kft. 
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