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Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Polgármesterének 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
 

a Képviselő-testület 2016. február 25.-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának a Magyar 

Limes Szövetség szervezetébe történő tagfelvételi kérelem 
benyújtására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Római Birodalom határai olyan egyedülálló régészeti műemlékegyüttes, 
amely Európa és a tágabb mediterrán térség területén több mint 5500 km 
hosszban őrzi a múlt, ezen kivételesen fontos hadászati és közlekedési 
létesítményét, régészeti értékét. A hadi védvonal örökségvédelmi és turisztikai 
jelentősége kiemelt, amit az is tanúsít, hogy az angliai Hadrianus fal 1987-ben, 
a skóciai Antonius fal 2008-ban és a felső germániai limes 2005-ben elnyerte 
az UNESCO világörökségi helyszín címet. Ezen világörökségi területeken 
napjainkban már komoly területfejlesztési és turisztikai projektek valósultak 
meg, és a helyi turizmus kiemelt elemét képezi a limes, ami évente több mint 1 
millió turistát vonz Nagy-Britannia északi részére.  
A magyarországi limes szakasz a maga 417 kilométerével szintén jelentős 
római emlékekkel bír és turisztikai fejlesztési lehetőségei is kiválóak elsősorban 
a hozzá társítható nem római látványosságokkal való kiegészíthetősége 
folytán. Ismert történeti tény, hogy az útvonal fontos elemét képezték 
Aqunicum, Transaquincum, Contra Aquincum, Albertfalva, a nagytétényi 
Campona és a százhalombattai Matrica erődített létesítményei. Az útvonal 
része volt emellett számos őrtorony, kikötő és maga a római kövezett útvonal 
is. A Római Birodalom határa a Duna volt, a keletről várható támadások ellen 
erődöket, őrtornyokat építettek végig a Duna bal partján is. Ennek tagja volt 
Újpest területén a Megyeri átkelő környékén régészetileg bizonyított őrtorony. 
Ennek régészeti lelőhelye a Váci út mellett a Megyeri csárda környezetében 
található. A szakirodalom két másik őrtornyot is valószínűsít. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Miniszterelnökség felmérve 
mindezen lehetőségeket folyamatosan végzi a világörökségi cím 
megszerzésének előkészítését. Az előkészítésben jelentős szerepet játszik a 
Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület), 
amely a világörökségi kezdeményezés turisztikai hasznosulásának és az arra 
való felkészülés civil feladatainak kijelölt projektgazdája. Az 1/2016. (I. 7.) MvM 
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utasításban dr. Visy Zsoltot miniszteri biztossá nevezték ki a világörökség 
kapcsán. 
Kiemelt szempont, hogy a világörökségi kezdeményezés nem kizárólag a 
római értékekre fókuszál, a cím megszerzése lehetőséget adhat arra is, hogy 
minden egyéb, nem a római múlthoz köthető turisztikai attrakció a 
világörökségi címhez kapcsolható legyen mind a területfejlesztés, mind a 
turizmus terén. 
Az előkészítés eddigi eredményei és az a körülmény, hogy néhány éven belül 
az UNESCO világörökségi cím megszerzése reális cél lehet, arra késztetik 
Önkormányzatunkat, hogy vállaljon a korábbinál is aktívabb szerepet a 
világörökségi kezdeményezés támogatásában, és ezzel egyidejűleg nyújtsa 
be tagfelvételi kérelmét az Egyesület szervezetébe. A tagfelvételi kérelem 
befogadásáról az Egyesület közgyűlése jogosult dönteni. 
Az Egyesület jellege országos hatókörű, nemzetközi kapcsolatokkal működő 
szervezet. Az Egyesület célja:  
 a pannóniai limes mentén elhelyezkedő, a római korhoz kapcsolódó 

gyűjteménnyel rendelkező múzeumokból, kiállítóhelyekből, régészeti 
parkokból, emlékhelyekből (helyszínek) álló kulturális útvonal létrehozása és 
működtetése;  

 a magyarországi római limes világörökségi besorolásához vezető és az 
elnyert rang fenntartását folyamatosan biztosító civil feladatok elvégzése, 
összehangolása; 

 valamint a régészeti lelőhelyek védelmének, hasznosításának elősegítése.  
Az Egyesületnek számos Duna menti önkormányzat is tagja, ezek közül 
megemlíthetőek: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület, Lébény, Komárom, 
Esztergom, Vác, Érd megyei jogú városa, Dunakeszi, Dunaújváros megyei jogú 
városa. Az éves tagdíj rendes tagság esetén évi 50.000 Ft. Az Egyesületről 
további információk elérhetőek a http://www.ripapannonica.hu/ honlapon. 
Az Egyesület céljainak megvalósítása lehetőséget adhat Újpest Duna-
partjának, turizmusának fejlődésére. A világörökségi kezdeményezés 
előnyöket nyújthat mind a római tematikájú, mind az egyéb helyi turisztikai 
fejlesztések kapcsán is. Emellett a római örökségnek jelentős városmarketing 
értéke is van. A projekt kapcsán pályázati források előkészítése és azok 
megszerzése is elképzelhető, illetve bővülhet a térségi és helyi turisztikai és 
kulturális intézményekkel való kapcsolattartás. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását javaslom. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület tagjai sorába kíván 
lépni, egyben felkéri a polgármestert a 2016. április 15-től kezdődő 
tagságra vonatkozó tagfelvételi kérelem Önkormányzat nevében 
történő benyújtására, a Képviselő-testület egyidejűleg kinyilvánítja, 
hogy Budapest IV. kerület Újpest római eredetű örökségét fontosnak 
tartja, és ezen örökségnek szerepet szán a helyi kulturális élet és a 
turizmus fejlesztése terén. 
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2. a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja a Magyar Limes Szövetség 
Kulturális Egyesület éves tagdíjának költségét, melynek összege 
50.000 Ft. 

 
Határidő:  2016. április 15. 
Felelős:    Polgármester 
A határozat végrehajtását végzi: Főépítészi Iroda 
 
 
 
 
Budapest, 2016. február 22. 
 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
Az előterjesztést Szesztai György főépítész készítette. 
 


