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DRÁVASZABOLCS Több lépcsőben fejlesztik a vízi turisztikai útvonalat a Dráva folyón. A Dél-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság horvát partnerével közösen segíti a turizmust és a gazdaság 

fellendítését.  

DRÁVASZABOLCS–BARCS A turisztikai hajózási útvonal fejlesztését irányozza elő az a közös magyar–

horvát projekt, melynek során nemrégiben öszszegyűjtötték és kiértékelték az elmúlt időszak 

hajózással kapcsolatos információit, majd ezek alapján összeállították a tervet, amely mentén 

elkezdődtek a munkálatok.  

A Dráva mint Európa egyik legszebb folyója természeti és környezeti szépségeivel, lehetőségeivel 

kezd egyre ismertebbé, vonzóbbá válni a természetkedvelők körében. A nyitottabb országhatár az 

elmúlt években lehetővé tette a vízi turizmus dinamikus növekedését Őrtilos és Drávaszabolcs között. 

A Dráva természeti értékeinek megismerésére Drávaszabolcson és Barcson rendszeres immár a 

sétahajózás, de megjelent a külföldi turistákat is a térségbe csalogató nagyobb személyszállító hajók 

fogadásának az igénye is, amelyek a dunai torkolattól érkeznének. Ehhez kapcsolódóan igény van a 

folyó megfelelő hajózhatóságának biztosítására. – Az érintett terület gazdaságilag és turisztikailag is 

elmaradott, ezért a természeti látványosságok egy más szemszögből való megközelítése a projekt fő 

célkitűzése, konkrétan a drávai vízi turizmus kultúrájának alakítása a cél – tájékoztatott György Zsolt 

projektmenedzser.  

A megvalósuló fejlesztések rövid és hosszú távon is elősegítik a Dráva vízi turizmusának fejlődését, 

amihez hozzájárulhat a több nyelven készülő mobilapplikáció, mely segíti a Dráván való eligazodást, 

tartalmazza a turisztikai látnivalókat, kikötési lehetőségeket és a biztonságosan hajózható útvonalat 

is.  

A szakember hozzátette: a turizmus, és ezen belül a vízi turizmus a térség húzóágazata lehetne a 

hagyományosnak számító bevételi források, így például a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, extenzív 

állattartás, zöldség, gyümölcs, gyógy-, fűszer-, és energianövények termesztése mellett. A Dráva folyó 

kedvező ökoturisztikai adottságainak jobb kihasználásával a térségben lényegesen növelhető lehetne 

a turizmusból befolyó bevétel és a foglalkoztatottak száma is.  

 

A biztonságról is gondoskodnak  

A Dráva egyes szakaszain a meder folyamatos változása és közepes vízállásoknál a nem észrevehető 

vízi akadályok (homokzátonyok, tuskók, kőművek) veszélyeztetik a víziút használóinak, főként a vízi 

turizmus résztvevőinek biztonságos vízi közlekedését. Ezért a folyó vízi útjának használhatóságáról, a 

biztonságos vízi közlekedésről a DDVIZIG, illetve az Agencija Za Vodne Putove (horvát hajózási 

ügynökség) szoros együttműködésben igyekszik gondoskodni.  

A projekt keretében kifejlesztendő digitális hajóúttérkép és mobilapplikációk használatával 

megelőzhetők az esetlegesen előforduló balesetek.  

A meder részletes felmérésével és hidrodinamikai modellel alátámasztott térkép nemcsak a veszélyes 

helyeket, hanem a turisztikai látnivalókat, kikötési lehetőségeket is tartalmazná, megjelenítené a 

közelben lévő gasztronómiai és ökológiai érdekességeket.  

A részletes turisztikai és hajózási térkép nemcsak biztonságossá, de előre tervezhetővé is tenné a 

vízitúrázást.  



 

KA: A program során feltérképezik a biztonságosan hajózható folyószakaszokat is 

 


