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1 Увод  

 
 

Вишеструки значај воде везан је за њену биолошку и географску функцију. Пре свега, 

вода је неопходан елемент за живот и здравље људи. Вода је незаменљив елемент многих 

физиолошких процеса у човечијем организму, учествује у саставу биосфере са око 70%, 

покривајући више од ¾ наше планете. 

Највећи значај воде за туристичка кретања односи се на могућности развоја 

различитих спортова: пливање, веслање, риболов и сл., као и наглашену саобраћајну 

функцију воде. Купање и спортови на води дају много већи значај хидрографским објектима 

у природи, па се кроз те могућности највише и цени њихова туристичка атрактивност.  

Мађарска је земља централне Европе и једна од ретких земаља света где се са толико 

пуно варијаната може искористити лековито дејство H2О-а. Почевши од термалне и лековите 

воде која се може наћи на 80% испод површине земље, преко језера Балатон, које је највеће 

језеро средње Европе, пећинског лечилишта односно купатила Мишколцтаполца, до Хевиз 

језера, које представља највеће термално језеро на свету. Захваљујући природном богатству у 

води, Wellness & Spa, данас су главна туристичка понуда Мађарске. Док неке државе 

лековито деловање постижу на вештачки начин, Мађарска пружа лечење искључиво помоћу 

дарова природе. Она представља прави бисер Европе када је реч о термалним бањама и Spa 

центрима. 

Предмет овог рада представљају водни ресурси најзначајнији за развој туризма у 

Мађарској. Ту спадају бројни термоминерални извори, реке и језера. 

Циљ рада је представљање постојећих водних ресурса одређеног подручја који имају 

туристички значај, те стављање истих у функцију развоја одређених видова туризма. 

Задатак рада је упознавање са водним ресурсима Мађарске, туристичка валоризација 

њихових атрактивности и потенцијала за развој различитих туристичких активности и видова 

туризма, односно потенцијала за креирање туристичких производа.  
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2 Географски, саобраћајни и туристички положај 

 

2.1 Географски положај 

 

Република Мађарска (Мagyarország) је континентална држава која се налази у 

средишњем делу Подунавља, у Панонској низији, у средњој Европи. На северу се граничи са 

Словачком, на истоку са Украјином и Румунијом, на југу са Србијом и Хрватском, 

Словенијом на југозападу, а на западу са Аустријом. (Плавша, 2008.) Протеже се између 45° и 

49° северне географске ширине, и 16° и 23° источне географске дужине. Обухвата површину 

од 93030 km², чиме заузима 108. позицију на свету (sr.wikipedia.org). 

Мађарска је данашње границе добила после Првог светског рата. За време Другог 

светског рата проширила се на рачун својих суседа, а затим је била принуђена да се опет 

врати у раније граничне оквире. Њен географски положај веома је значајан. Панонски басен 

вековима је био пролазна област за многе народе, а тиме и зона великог кретања 

становништва. И данас је Мађарска важна у транзитном погледу јер повезује земље средње и 

југоисточне Европе. Сем тога, она је и подунавска земља. Дунав има за њу велики економски 

и саобраћајни значај. (Ђурић и др, 1965.)  

 

 

Слика 1: Мађарска и пограничне земље 

Извор: www.infoplease.com 

 

Мађарска је службено подељена на 40 покрајина: 19 жупанија (мађ. megye), 20 

градских жупанија (мађ. megyei város) и главни град (мађ. föváros), Будимпешту. 

http://www.infoplease.com/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0
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Слика 2: Жупаније у Мађарској 

Извор: www.sr.wikipedia.org 

 

 

2.2 Саобраћајни положај 

 

Пространа Панонска низија и Дунав створили су врло повољне услове, како за 

унутрашњи тако и за међународни саобраћај. Мађарска има развијен друмски, железнички, 

ваздушни и водени саобраћај. Будимпешта, као престоница државе, до те мере је значајан 

чвор у државној саобраћајној мрежи, па се може рећи да "сви путеви воде до Будимпеште". 

 

Друмски саобраћај – Укупна дужина путева у Мађарској износи око 160 000 km, од чега 

1382 km аутопутева (2014. година), нпр. Будимпешта – Балатонкерестур (162 km) и 

Будимпешта – Хеђешалом (Hegycshalom) на граници с Аустријом (160 km). Друмска мрежа је 

изузетно радијално усмерена из Будимпеште према другим градовима и престоницама 

суседних земаља, а међусобне везе су знатно лошије. (Натек, 2005.) 

 

Аутопутеви се углавном пружају трасама Европских коридора, а носе двозначне 

називе "М+број". Један од најважнијих је МО, кружни аутопут ("прстен") око Будимпеште, на 

који се прикључују сви остали важни аутопутеви који везују престоницу са остатком земље и 

иностранством (sr.wikipedia.org/sr-el/Саобраћај_у_Мађарској). 
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Железнички саобраћај - Укупна дужина железничке мреже у Мађарској је 7.606 km (1998. 

године), од чега је око 97% стандардне ширине колосека. Електрифицирано је 2.270 km 

железнице, а дужина пруга са двојним колосеком је 1.236 km. Ово говори о развијености 

железничке мреже и може се рећи да свако значајније место у земљи има железничку станицу 

и везу железницом  (sr.wikipedia.org/sr-el/Саобраћај_у_Мађарској). Већином пруга управља 

Мађарска државна железница (МАV; Magyar Allamvasutak), а само пругом Ђер-Сопрон-

Ебенфурт (Ebenfurth, Аустрија; 166 km) управља приватно аустријско-мађарско предузеће. 

(Натек, 2005.) 

Главни саобраћајни чвор је Будимпешта са три велике железничке станице: Келети, 

Њигати и Дели. Други по важности железнички чвор у земљи је Солнок. Најважније 

железничке пруге крећу од Будимпеште у следећим правцима: 

ка југу - за Кечкемет и Србију, ка југоистоку - за Сегедин и Румунију, ка истоку - за Дебрецин 

и Украјину, ка североистоку - за Мишколц и источну Словачку, ка северу - за Вац и 

средишњу Словачку, ка северозападу - за Ђер, Беч и Братиславу, ка западу - за 

Секешфехервар, Балатон и Словенију, ка југозападу - за Печуј и Хрватску. Будимпешта је 

такође једини град у Мађарској са градском железницом и са метро системом, једним од 

најстаријих у свету. Будимпешта има и развијену трамвајску мрежу, а поред престонице 

трамвајску мрежу имају и градови Мишколц, Сегедин и Дебрецин. Некада је било више 

мађарских градова са трамвајским превозом, али су они у међувремену замењени аутобусима 

(sr.wikipedia.org/sr-el/Саобраћај_у_Мађарској). 

 

Водени саобраћај - Мађарска је континентна земља и стога нема поморских лука. Од лука у 

околним земљама највећи значај за њену привреду има лука Ријека у Хрватској и Копер у 

Словенији. Са друге стране, речни саобраћај је развијен и међународног је значаја. Дужина 

речних водених путева у Мађарској је 1373 km (1997. године). Најважнији водени пут у 

земљи је река Дунав, важан паневропски пловни пут (Коридор 7) који повезује средњу 

Европу са облашћу Црног мора и Балкана. Важне луке на Дунаву су: Будимпешта, Баја и 

Дунаујварош. Дунав је такође важна туристичка маршрута у Мађарској и данас је све више 

марина и других туристичких садржаја дуж његових обала. Поред Дунава пловна је и река 

Тиса, а постоје и пловни канали (sr.wikipedia.org/sr-el/Саобраћај_у_Мађарској). 

 

Ваздушни саобраћај - У Мађарској постоји 45 званично уписаних аеродрома, од којих је 16 

са чврстом подлогом. 5 аеродрома у држави има  IATA код (IATA Airport Code) и, самим тим, 

међународни значај. То су: "Ферихеђ" у Будимпешти, "Дебрецин" у Дебрецину, "Шармелек" 

код Балатона, "Пер" у Ђеру и Међународни аеродром "Погањ" у Печују. 
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Највећи и најважнији аеродром у земљи је будимпештански Међународни аеродром 

"Ферихеђ", удаљен 16 km југоисточно од града. Због свог изванредног положаја овај 

аеродром је и важан регионални саобраћајни чвор. Други по значају аеродром је 

Међународни аеродром "Шармелек", који је највише окренут туризму на Балатону.  

У Мађарској су званично уписана и 5 хелиодрома (1999. године). (sr.wikipedia.org/sr-

el/Саобраћај_у_Мађарској) 

 

 

2.3 Туристички положај 

 

 Главне правце туристичких кретања у Европи представљају три значајна путева која 

су сврстана у Централни туристички правац, Западно-европски правац и Југоисточни правац. 

За Мађарску је од значаја Југоисточни правац који води од Средње Европе ка југоистоку 

старог континента. Он се такође грана на неколико путева веома битних за туризам. За 

Мађарски туризам најважнији су: 

 ♦ Коридор IV: Берлин-Праг-Беч-Будимпешта-Букурешт-Софија-Солун-Истамбул; 

 ♦ Коридор V: Кијев-Будимпешта-Марибор-Љубљана-Трст-Венеција и 

 ♦ Коридор VII који представља пловни пут Дунава. (Јовичић и др, 2008.) 

Коридор VII или Дунавски коридор је један од најважнијих европских путева, а заједно са 

Рајном и Мајном је најважнији водени пут на континенту. Он повезује четири престонице 

Централне Европе: Беч, Будимпешту, Братиславу и Београд и бројне прелепе градове који се 

налазе у сливу реке Дунав и чине га веома атрактивном дестинацијом за туристичко 

крстарење. 
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3 Природно – географске одлике 

 

3.1 Рељеф 

 

 Читава територија Мађарске се налази у великом тектонском удубљењу које је настало 

у терцијару између Алпа на западу, Динарских планина на југу и Карпата на северу и истоку. 

Састоји се из слојева морских, језерских и речних седимената дебљим и од 4000 m. (Натек, 

2005.) 

 Мађарску делимо на четири велика дела: 

Трансдунавско побрђе и ниске планине, 

Северномађарско побрђе и ниске планине, 

Кишалфелд (Kisalföld), 

Алфелд (Аlföld). 

 

 

Слика 3: Карта рељефа Мађарске 

Извор : www.ezilon.com 
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Трансдунавске ниске планине простиру се од југозапада према североистоку као појас 

заравнатих брежуљака од палеозојских и мезозојских стена (кречњаци, доломити, пешчари, 

лапори), које су тектонске силе расцепиле на појединачне громаде, нпр. Бакоњска шума (713 

m), Вертеш (Vèrtes, 479 m), Будимско и Вишеградско побрђе. Јужно од Блатног језера 

(Balaton) прелази у благо таласасте брежуљке од плеистоценских иловастих и пешчаних 

наноса, прекривених лесом, изнад којих се на југу диже усамљена планина Мечек (Mecsek, 

682 m). Између долине Дунава северно од Будимпеште и Тисе налазе се Северномађарске 

планине, углавном изграђене од вулканских стена (изузетак су кречњачки Бик (Bükk) и 

Агтелек (Aggtelek)). То средогорје је расцепљено на брда и котлине, између осталих Матра 

(највиши врх Кекеш, 1015 m), Бик (959 m) и Черхат (Cserhát, 575 m). На северозападу лежи 

Кишалфелд, благоталасаста равница и ниска брдашца од шљунковитих, пешчаних и 

иловастих наноса Дунава и његове притоке Рабе. Источно од Дунава је Велика мађарска 

равница Алфелд, на надморској висини од 100-120 m, у коју су усечене широке долине 

Дунава, Тисе и њених притока, између којих су пространи лесни платои (нпр. између Дунава 

и Тисе). Источни и североисточни делови Алфелда су до средине 19. века били велико 

поплавно подручје (веће од 20 000 km²), које је Тиса редовно плавила у време пролећног 

топљења снега у Карпатима и по којем је премашила своје корито; средишњи део је све до 

данас остао ретко насељен (ту се налази национални парк Хортобађ (Hortobágy)). (Натек, 

2005.) 

 

3.2  Клима  

 

Клима у Мађарској је умерено континентална са годишњом амплитудом ваздуха од 

20°C до 24°C. Лета су топла и сушна, а зиме прилично хладне. Јануар је најхладнији месец са 

дневним температурама обично око нуле, али у неким случајевима зимски месеци могу бити 

веома хладни са температурама далеко испод нуле и са јаким североисточним ветровима, 

посебно у планинским пределима. Просечне јануарске температуре ваздуха у западном делу 

(Балатон) износе 1°C, а у источном делу (Дебрецин) су 3,8°C. Велики снег или снежне олује 

су могуће на неколико дана у Мађарској, а годишњи просек броја дана са снегом износи мање 

од 40 у равницама и до 120 дана у планинским пределима. Јули је најтоплији месец са 

просечном температуром ваздуха  на западу 20°C, а на истоку 22,4°C, док су максималне 

температуре ваздуха на северозападу 35°C , а на југоистоку 39°C. У источним деловима 

веома су честе летње суше. Годишња количина падавина на истоку је 490 mm, у средишњем 

делу Алфелда око 800 mm, а на југозападу око 900 mm. Највише падавина има у јуну, 

октобру и новембру. Континентална клима је најизразитија на истоку Мађарске (пуста 

Хортобађ). (Плавша, 2008.) 
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Табела 1: Просечне температуре ваздуха (°С) у Будимпешти по месецима (2007-2015) 

Извор : www.yr.no  

 

Табела 2:  Вредност месечних падавина  (mm) у Будимпешти (2007-2015) 

Извор : www.en.climate-data.org 

 

 

 

3.3 Биогеографске одлике 

 

 Радом човека природна вегетација је готово потпуно измењена. Листопадне шуме су 

сачуване само на вишим планинским деловима на северу, западу и југу. Остало подручје је 

било шума-степа, која је у последња два-три века претворена у обрадиво тло. Типична степа 

очувана је у оквиру националног парка Хортобађ. С обзиром на умерену климу и претежно 

низијски (степски) карактер и животињски свет има средњоевропске степске карактеристике. 

Поред интересантне фауне која живи у површинском слоју земљишта (кртице, ровци, 

текунице, мишеви, пацови), овде се среће и велики број дивљачи (зец, лисица, срна, јелен, 

дивља свиња, јазавац) и птица (дивља патка, дивља гуска, јаребице, препелице, роде, чапље и 

друге мочварице), што је добра основа за развој ловног и фото-сафари туризма. (Плавша, 

2008.)  

Захваљујући лесу који чини основу за образовање плодне црнице и алувијалним 

наносима поред река, Мађарска има повољне услове за развијање напредне агрикултуре. Али 

поред чернозема, који преовлађује, има доста засољеног земљишта – слатина – мање 

повољних за искоришћавање. Под шумом је свега 13,5% површине земље. (Ђурић и др, 

1965.) 
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3.4 Заштићена природна подручја 

 

У Мађарској проценат заштићених природних подручја порастао је на 10,4% укупне 

површине земље, укључујући мочваре, блатна и слана језера (величина природних очуваних 

подручја порасла је највише током 2006. године). Данас Мађарска има 10 националних 

паркова, 37 заштићених предела, 162 очуване природне области и 1 споменик природе – сви 

квалификовани као заштићена природна подручја од националног значаја заштићени 

посебним прописима. У периоду од 2004-2007. године, 9.942 хектара земље постала су 

заштићена. Наредних година Мађарска планира да стави под заштиту 180,000 хектара земље 

(www.termeszetvedelem.hu ). 

 

 

 

Слика 4: Заштићена подручја у Мађарској 

Извор: www.termeszetvedelem.hu 

 

Хортобађ (мађ.Hortobágy) је национални парк и највећа пустара (равница или степа) у 

Мађарској, једна од најпознатијих у Европи. Основан је 1973.године, простире се на више од 

800 km² и захвата степско подручје источне Мађарске између Тисе и Дебрецина. Сам парк 

део је Велике мађарске равнице, која је уједно највећа травната површина у Европи и највеће 

заштићено подручје у Мађарској. Хортобађ је 1999. године заштићен као светска културна 

баштина. Најпознатија знаменитост ове пустаре је „Мост са девет рупа“, а такође постоји и 

мали музеј који води посетиоце у свакодневни живот пастира у овој пустари 

(sr.wikipedia.org). 
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Слика 5: Национални парк Хортобађ 

Извор : www.aboutbudapest.travel 

 

Хортобађ је најпознатији по сивим говедима огромних рогова, древној врсти која успешно 

одолева суровим условима живота, поготово хладноћи. Осим ове врсте у овој пустари могу се 

наћи биволи, полудивљи коњи, чупаве овце, мангулице, пси пулини и 342 врсте птица. Ово 

подручје је значајно јер служи као место на које свраћају многе птице селице. Све у свему 

око 50.000 оваца, 9.000 говеда, 400 коња и 250 водених бизона има свој дом на овим 

отвореним равницама, a надгледа их више од 200 сточара који живе у околним селима 

(sr.wikipedia.org).  

 

Агтелек (Аggtelek) је национални парк у северној Мађарској, дуж границе са Словачком, 

основан 1985. године, захвата површину од 198,92 km². Део је УНЕСКО-ве Светске баштине. 

(Натек, 2005.) 

 

Слика 6: Пећина Барадла 

Извор: www.discover-ce.eu 
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Агтелек је први национални парк земље, настао да заштити своје геолошке формације. 

Формиран у плитким морима током тријаса пре више од 200 милиона година, парк лежи на 

кречњачком земљишту које је склоно карстификацији - природном стварању пећина. Постоји 

преко 260 пећина у парку које су формиране на овај начин, нпр. пећина Барадла, која се на 

словачкој страни наставља на пећину Домица (заједно 24 km; део је светске баштине под 

заштитом УНЕСКА). Агтелек национални парк садржи и рушевине цркве Харомхеги 

(Haromhegyi) Палос, као и манастир код села Мартони (Martonyi) (putovanjeokosveta.rs). 

 

Национални парк „Дунав-Драва“ је проглашен 1996. године. Сачињавају га читава дужина 

водотока Драве у Мађарској и пространо плавно подручје „Геменц-Беда Карапанџа“ дуж 

Дунава. Велике плавне шуме и мочваре представљају подручје на коме се храни и 

размножава око 110 врста птица укључујући чапље, колоније корморана и бројна популација 

водомара. Ово подручје насељава највећа популација црне роде у Мађарској 

(assets.panda.org/downloads/ddm_serbisch.pdf). 

 

Национални Парк Криш – Мориш - У националном парку ограниченом реком Криш, 

Мориш и Тиса, на 13 локалитета, поред дропље живе многе ретке животињске врсте, 

неколико специфичних врста лептира и слепо куче. Такође се у националном парку могу 

наћи разне врсте ретких биљака, као што су гороцвет и кадуља. Особености природног блага 

овог националног парка доприносе и биљка жути лужњак. Стотине хиљада цветова ове 

биљке подсећају на период отопљавања са краја леденог доба (www.discoverserbia.org). 

 

Национални парк Кишкуншаг - У подунавској низији, у пешчарама Хомокхатшага и у 

долини Тисе налазе се многе знаменитости. Национални парк Кишкуншаг сачињава девет 

засебних подручја које се простиру на 53.000 хектара и обухватају највећа природна блага 

предела између Дунава и Тисе. Већина екосистема овог парка живи на слатинастом тлу и 

пешчарама. Акватични екосистеми настањени су у слатинастим језерима, мочварама и 

ритовима као и у рукавцу Тисе. Традиција салашарског живота, екстензивно сточарство и 

својеврсна пољопривредна култура дају посебан допринос јединственој слици пејзажа на 

Кишкуншагу (www.discoverserbia.org). 
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4 Туристичка валоризација хидрографских објеката 

 

Мађарска је земља која нема излаз на море али и поред тога има огроман природни 

хидро потенцијал који чине многобројна језера, реке и чак преко 1500 термалних, лековитих 

минералних извора које Мађари веома вешто користе, као природни лековити потенцијал 

(www.wellness-centar.com). 

Воде река, језера и термоминералних извора се валоризују за развој постојећих видова 

туризма на одређеном хидрографском објекту, као што су здравствени или развој 

рекреативног, односно летњег туризма. Водни потенцијали у неком месту могу да буду 

основа развоја туризма тог места, и да са другим комплементарним туристичким 

активностима створе једну афирмисану туристичку дестинацију. 

У овог поглављу биће представљени значајни хидрографски мотиви (објекти, појаве и 

простори) у Мађарској, за туристичку валоризацију, који поседују одређене атрактивности за 

посетиоце. 

 

4.1 Подземне воде 
 

4.1.1 Термоминерални извори 

 

Мађарска је изузетно богата термоминералним изворима. Смештена је у Карпатском 

басену где је земљина кора веома танка и омогућава води да лако исплива на површину. Уз 

Јапан, Исланд, Француску и Италију, Мађарска је земља са највећим природним, 

здравственим потенцијалом у овом сегменту. Још су стари Римљани открили лековитост 

термоминералних вода, док су значајан допринос развоју бањске културе и лечења водом у 

Мађарској дали Турци. Вековна традиција и велики број извора термоминералних, лековитих 

вода, утицао је да се у Мађарској развија свест пре свега о здравственом значају истих, 

култури коришћења ових ресурса, а паралелно са тим, развили су се и још увек се развијају 

здравствени, Wellness & Spa центри широм Мађарске. Већина минералних и лековитих вода 

садржи растворене минерале, пружајући лековиту моћ, и чини их погодним за пиће, купање и 

лечење. У земљи постоје 36 специјалних лековитих купки у којима вода садржи 

радиоактивност, сумпораста киселина, со, бром, карбонат или јод. Лековита дејства бања у 

Мађарској су разнолика и зависе од саме структуре лековите термоминералне воде, а 

углавном су усмерена на кардиоваскуларне болести, болести дисајних органа, болести 

локомоторног апарата, стања након прелома костију, неуролошка обољења, кожне болести, 

дијабетес, гастроинтерални тракт, артритис, проблеми са циркулацијом, стеноза аорте, 

дегенеративни реуматизам, обољења кичменог стуба, неуралгије, катара желуца и црева, чира 

на желуцу и др. (www.wellness-centar.com) 
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4.2 Површинске воде 

 

4.2.1 Реке  

 Цела речна мрежа Мађарске припада сливу Дунава, који протиче средином Мађарске, 

од севера према југу. Дунав и остале реке праве велики број меандара (остао је и велики број 

мртваја), око којих има и мочварних предела, веома богате биљним и животињским светом. 

Токови источног дела уливају се у Тису, главну притоку Дунава. Западним делом протиче 

Раба, десна притока Дунава, као и Драва која је погранична река између Хрватске и 

Мађарске. (Плавша, 2008.) 

 

4.2.1.1 Дунав 

 

Дунав (Duna) је међународна река, друга по величини у Европи. Извире на 

Шварцвалду, а ушће, са делтом од 4000 km ², му је у Црном мору и шири се кроз три рукавца: 

Килија, Сулина и Св. Ђорђе. Дунав је подједнако: немачка, аустријска, словачка, мађарска, 

хрватска, српска, румунска, бугарска, украјинска и мањим делом код ушћа Прута у Дунав 

молдавска река. Веће и важније притоке Дунава су : Изар, Лех, Ин, Реген (Немачка), Енс 

(Аустрија), Морава (Словачка), Тиса (Мађарска и Србија), Драва (Хрватска), Сава 

(Словенија-Хрватска-Србија), Морава, Тамиш и Тимок (веће притоке из Србије), Олту 

(Румунија), Искар (Бугарска) и Прут (Румунија-Молдавија). После Бечког и Панонског 

басена протиче кроз величанствену, композитну, антецедентну, Ђердапску клисуру од 

Голупца до Кладова. Клисура је искоришћена за изградњу хидроелектрана и формирање 

Ђердапског језера. После Кладова Дунав тече кроз Влашко-понтијску низију. (Давидовић, 

1999.) 

 

Слика 7: Ток Дунава кроз Мађарску 

Извор: www.rajuparulekar.files.wordpress.com 

http://www.rajuparulekar.files.wordpress.com/
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Веће реке Мађарске долазе у њу из иностранства. Главна река и жила куцавица је 

Дунав. Све реке Мађарске припадају сливу Дунава. Дунав протиче Мађарском у дужини од 

420 km. При уласку у Мађарску он се рачва. Јужни крак тече кроз Мађарску, а северни крак 

кроз Словачку, под именом Мали Дунав да би се та два крака спојила у једнинствену реку 

код Комарна. Даље се Дунав пробија кроз Вишеградску клисуру, а затим великим луком 

скреће према југу. По изласку из клисуре он постаје поново спора и лења река као што је био 

и пре клисуре (у Малом Алфелду). Он таложи суспендовани материјал и у његовом кориту 

јављају се бројна речна острва. У самој Будимпешти такво острво је Маргит (Мargitsziget), 

истог постанка је и острво Чепел, јужније од Будимпеште и још јужније Мохачко острво. 

(Давидовић, 2000.) 

 Дунав је за Мађарску од непроцењиве вредности. Плован је својим целим током. 

Мађарску повезује с Црним, а прокопавањем канала Мајна-Рајна-Дунав, и са Северним 

морем. Од десних притока Дунава значајне су Раба и Лајта. Обе извиру у суседној Аустрији. 

Највећа лева притока Дунава је Тиса. 

  

1.1.1.1 Тиса 

 

 Тиса (Tisza) је једна од главних река централне Европе. Некада је у потпуности текла у 

Мађарској, а данас прелази неколико националних граница. Протиче кроз Панонску низију. 

Извире у Украјини, на Карпатима у области Буковина, и даље пролази кроз Мађарску, 

Румунију, Словачку и Србију. Улива се у Дунав код Старог Сланкамена.  

 

 

Слика 8: Ток реке Тисе кроз град Солнок 

Извор: www.panoramio.com 
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Ток Тисе кроз Мађарску, као уосталом и кроз Србију, има мали пад те су услед појаве 

високих вода настајали исти проблеми као код Дунава (поплаве). Морало се приступити 

регулацији тока реке пресецањем меандра и скраћивањем тока, односно његовом 

исправљању ради бржег отицања. Тиса је пре регулисања била дуга око 1.200 km, а данас око 

760 km, од чега јој је дужина у Мађарској 577 km. Попут Тисе регулисане су и њене леве 

притоке Марош и Кереш. (Давидовић, 2000.) 

Са развојем Тисе, градови дуж њене обале су се такође развијали, али никада до те 

мере као што су они на Дунаву. Познатији градови на реци Тиси су Сегедин и Солнок. Тиса 

је постала оно што је већим делом и данас, важна река али економски заостала. 

 

 

4.2.2 Језера 

 

 У остале хидрографске објекте Мађарске спадају и језера. Једно је синоним Мађарске, 

а то је Балатон или Блатно језеро, а друго је Нежидерско, на граници с Аустријом, којој и 

већим делом и припада. У остала језера Мађарске спадају и Тиса језеро, Веленце, Ерег, 

Хевиз, Фехер и друга. Балатон спада у најзначајнија туристичка подручја Мађарске, те су 

Мађари уредили обале језера и све више и више га туристички валоризују, тако да ће о 

Балатону највише бити речи. 

 

 

4.2.2.1 Балатон – Мађарско море 

 

У средишту западног дела Мађарске налази се Блатно језеро. Због свог пространства и 

континенталности ове земље, носи назив „Мађарско море“. Блатно језеро  (мађарски Balaton) 

убраја се у групу највећих језера Европе. Простире се између 17 и 18° ИГД  и  46 и 47° СГШ. 

Издужено је од југозапада ка североистоку и лако уочљиво на географској карти Европе и 

Мађарске. Лежи на 104 m надморске висине. Околина језера представљена је заталасаним 

побрђем високим 300-400 m. Само ка северозападу рељеф се диже до 704 m. То је Бакоњска 

гора, једна од највиших планина нашег северног суседа. Са Будимпештом и другим 

градовима Мађарске, Блатно језеро је добро повезано. Из правца главног града земље ка 

језеру воде две железничке пруге и аутопут. Растојање до Балатона је 102, односно 190 km, 

зависно од тога на који се део језера жели ићи. (Станковић, 2006.) 
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Слика 9: Језеро Балатон 

Извор: www.royalcello.websitetoolbox.com 

 

Блатно језеро је дугачко 77 km. За разлику од дужине, ширина језера је релативно мала 

и различита у појединим деловима. Највећа износи 14 km, а најмања 1,5 km (Тихоњски 

теснац). Балатон је плитко језеро. Најдубље је у Тихоњском теснацу и то место познато је под 

именом Кут (бунар). Вода у Куту је дубока 12 m. За разлику од највеће, просечна дубина 

језера је свега 3,5 m. Северозападни део језера је дубљи (4–4,5 m) од југоисточног (3–3,5 m). 

Дужина обалске линије износи 200 km и одликује се ситном разуђеношћу. Јужна обала 

је готово праволинијска, с малим заливима и ртовима, док се на северној јавља већи број  

широких и плитких залива и слабо изражених полуострва. Највеће полуострво је Тихањско. 

Оно залази у северни део језера, делећи га на мањи северни и већи јужни део. Део језера 

северно од Тихањског полуострва дугачак је 23 km и широк 9 до 14 km. Јужни део басена 

дугачак је 54 km, док му ширина варира од 3 до 10 km. (Станковић, 2006.) 

Језерско дно је једнолично и заравњено на целој површини. Покривено је песком и 

муљем, па је веома погодно за пловидбу и једрење. С језерског дна не диже се ниједно 

острво. Јужна обала је дугачка више од 70 km и прекривена је финим песком. Створена је 

деловањем таласа и еолским процесом и представља највећу пешчану плажу у Европи. Поред 

песка, крај јужне обале јављају се 6–10 m дебеле наслаге леса, с једном до две смеђе зоне. 

Поред северне обале дно је у основи стеновито, али се јављају и дебеле наслаге муља. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwqu_MtJfPAhXDfRoKHdsdDFEQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Froyalcello.websitetoolbox.com%2Fpost%2Fwwi-centennial-series-the-geography-of-austriahungary-6966673&psig=AFQjCNE0ZpoRG6HsESrgKReTPWPxfm2LWQ&ust=1474236349405011
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Приобални плићак завршава се стрмим одсеком, а затим се дубине ка средини постепено 

повећавају. 

Површина Блатног језера је 596,25 km². У плитком језерском басену акумулирана су 

свега 2 km³ воде. Иако знатно пространије од Охридског језера, Блатно језеро има 25 пута 

мању количину воде. Велика површина, мала дубина и количина акумулиране воде имају 

посебан значај за термички режим језерске воде. (Станковић, 2006.) 

Дуго се сматрало да је Блатно језеро реликт некадашњег Паратетиса, односно, 

Панонског мора, тј. да припада групи тектонских реликтних језера. Међутим, басен овог 

језера створен је тектонским покретима, који су изазвали и појаву термоминералних извора. 

Раседање терена извршено је дуж две паралелне линије (дислокације) за време последње 

интерглацијације. Спуштањем терена створен је узан и дугачак ров, који се временом 

испунио водом. У првом стадијуму постојања језерски басен није био јединствен као данас. 

Претпоставља се да је постојало неколико мањих, изолованих басена. Они су временом 

почели да комуницирају, јер је вода ерозивним раседом порушила постојеће препреке. У 

време стварања јединственог језера оно није имало отоку. Она се формирала при највишем 

нивоу језера, али је изгубила хидрографску функцију за време леденог доба. Тек у 

постдиливијуму језерска отока поново функционише. Интересантно је да у литератури о 

старости језера постоје веома различити подаци. По једнима језеро је старо 500.000 година, 

по другима 150.000, трећи указују на цифру од  22.000, а четврти на 17 – 20.000 година. 

(Станковић, 2006.) 

Блатно језеро лежи у области оштре континенталне панонске климе, коју одликују 

топла и сува лета и хладне зиме. Температурама околног ваздуха, које у току лета достижу 

30° С, одређене су и температуре језерске воде. Мала количина језерске воде током лета брзо 

се загреје, али у јесен и у зиму брзо расхлади. За време сунчаних летњих дана температура 

језерске воде достиже 28° С и незнатно опада од површине ка дну. Дневне температурне 

амплитуде износе свега 2–3° С. У току зиме површински слој воде расхлади се до тачке 

мржњења. Само изузетно топлих зима језеро се не леди, иначе лед је редовна појава. Јако 

расхлађивање воде настаје средином децембра, а условљено је хладним северним ветровима. 

Лед се најпре хвата поред плитке приобалне зоне и за неколико недеља покрије целу 

површину. Максимална дебљина леда измерена је током зиме 1928/9. године и износила је 75 

cm. Лед траје до краја фебруара. (Станковић, 2006.) 

Малој језерској дубини и песковитом и муљевитом дну одговара мала провидност 

воде. Она се креће од 0,5 до 1 m, а највећа је током зиме и то испод леда. Тада достиже 2 m. 

Лако покретан песак и муљ, мања и већа облачност и доба дана и године утичу на боју 

језерске воде. Она је најчешће зелено-сива са тамним мрљама, односно сенкама. Широка 

отвореност језера условљава прилично интензивно кретање воде. При дужем трајању ветра из 

истог правца, јавља се денивелација језерске воде. Поред денивелације, ветрови изазивају и 
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таласање језерске воде, али су таласи малих димензија и слабо изражени. Веома издужено 

Блатно језеро је погодно за образовање сеша. (Станковић, 2006.) 

Због сувог континенталног климата у сливу Балатона се нису развиле веће реке. Језеро 

се храни водом падавина (600-700 mm по m² годишње), мањих притока и сублакустријских и 

приобалних извора. Највећа притока је река Зала.  

 

Слика 10: Насељена места уз језеро Балатон  

Извор: www.sr.wikipedia.org 

 

Блатно језеро спада у ред најбоље картираних и проучених хидрографских објеката 

Мађарске. Географи, геолози, хидролози, биолози, балнеолози и просторни планери, већ 

више деценија и векова, истражују ово пространо и плитко језеро, које представља 

својеврсни контраст околној равници и побрђу северног приобалног појаса. (Станковић, 

2006.) 

 

4.2.2.2 Језеро Тиса 

 

 Тиса језеро (Tisza-tó)  је друго по величини у Мађарској, одмах после Балатона. 

Познато је и под именом Кишкерски резервоар. Смештено је у југоисточном делу жупаније 

Хевеш. 

 Језеро Тиса, са својих 127 km², је највеће вештачко језеро у Мађарској, започето 1973. 

и завршено 1990-их, као део пројекта регулисања тока реке Тисе. Пошто је овај терен био 

пловна равница реке, пресечена низом корита река и потока, новонастало језеро одликује 

изразито разнолика водена средина са великим дубинским разликама (просечна дубина је   

1,3 m, али најдубље тачке износе чак 17 метара). Величина малих острва језера износи 43 km. 
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Ова новоформирана локална еколошка средина има велику разноврсност биљака, птица и 

других животиња. А посебна одлика језера је невероватна разноликост риба – будући да и 

сама река Тиса протиче кроз ово језеро. Риболов је овде могућ током целе године  

(europebetweeneastandwest.wordpress.com). 

Са завршетком радова на попуњавању језера, одмах се приступило сређивању обале и 

прилагођавању локација за туризам. Веома брзо ово језеро је постало и званична туристичка 

локација Мађарске.  

 

Слика 11: Језеро Тиса 

Извор: www.1zoom.net 

 

Северни део језера припада Националном парку Хортобађ, где се налази и птичији 

резерват, који пружа заштиту за око 200 врста птица, попут беле чапље и сиве гуске. Налази 

се на  списку УНЕСКО-ве светске баштине. Право је место за љубитеље спортова на води где 

је могуће једрење, сурфовање или jet-ski. Вода се брзо загрева, а има и пуно плажа са 

развијеном понудом. Једно од омиљених одмаралишта на језеру Тиса је Тисафиред 

(Tiszafüred), где посетиоци имају на располагању мноштво активности, као што су вожње 

бродом, посете термалним изворима или излети до сеоског музеја на отвореном. Постоје мала 

насеља која су сачувала мноштво оригиналности и која пружају услове за одмор. Што се тиче 

смештајних капацитета, на подручју језера постоје бројне куће за одмор, виле, као и 

апартмани (gotohungary.com). 

 

 

http://www.1zoom.net/
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4.2.2.3 Језеро Веленце 

 Веленце (Velencei-tó), је по величини треће језеро у Мађарској и налази се у 

жупанији Фејер, непосредно испод Веленачких планина. Језеро је површине 26 km², али је 

једна трећина покривена трском и на већини места је доста плитко (највећа дубина је 1,5 m). 

У току лета температура воде се креће у распону од 26° C до 28° C, што је доводи у ред језера 

са најтоплијом водом у Европи. Ова чињеница је довела до тога да језеро постане популарна 

излетничка дестинација. Језеро је природни резерват и дом је за многе барске птице. 

 

4.2.2.4 Ерег језеро 

 

Ерег (Öreg-tó) језеро се налази у жупанији Комаром-Естергом, поред града Тата. Град 

је окружен језером са три стране. Терен око језера је мочваран са пуно трске и препун извора. 

Језеро је природно, површине 26,9 km². У језеру живо око око 20.000 птица, а 

најраспрострањенија врста су гуске. Језеро се у јесен скоро празни, а у пролеће опет напуни 

(sr.wikipedia.org). 

 Велики број историјских знаменитости смештено је на овом језеру међу којима су 

Татајска тврђава, Палата Естехази, статуа Светог Јована Крститеља и многе друге.  

 

4.2.2.5 Језеро Хевиз 

 

Језеро Хевиз (Hévízi-tó) налази се у жупанији Зала, западно од Балатона. Са повшином 

од 4,44 ha представља највеће термално језеро на свету. Вода језера има позитивне ефекте по 

здравље људи, тако да је околина језера прилагођена у потпуности здравственом туризму. 

Језеро је овалног облика и са своје северне стране се снабдева водом из два потока. Такође 

има своје сопствене термалне изворе, на јужној страни, који му дају терапеутске ефекте и 

повишену температуру. Преко лета нормална просечна температура воде се креће у распону 

од 33-35 °C, у у топлијим данима у распону и до 36-38 °C. Преко јесени и зиме просечна 

температура воде је у распону од 24-26 °C. Такође на југу је и канални одток са којим вишак 

воде отиче у реку Зала и даље у Балатон (sr.wikipedia.org). 

 

4.2.2.6 Језеро Фехер 

 

Фехер (Fehér-tó)  је мало језеро у Мађарској које се налази у Жупанији Чонград, близу 

Сегедина. Језеро је смештено у Националном парку Кишкуншаг (Kiskunság) који има укупно 

280 врста птица, а околина језера је изузетно богата шумом (sr.wikipedia.org). 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%98%D0%B5%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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5 Туризам у Мађарској 

 

Традиција туризма у Мађарској је дужа него што би се то на први поглед дало 

закључити посматрајући је као изразиту панонску земљу јединствених природних одлика  

(развучене равнице) и континенталног поднебља, који не пружа баш нарочиту физиолошку 

пријатност. Туристичка традиција у њој је добрим делом последица начина живота мађарског 

племства које је гајило стил живљења, како у мађарској метрополи тако и у бројним 

дворцима изван ње такмичећи се и стварајући особени имиџ у односу на друга европска 

племства. Када је после Другог светског рата нестало племства и буржоазије, традиција 

туризма чини своје. За туризам се масовно интересује народ, а и држава обраћа све већу 

пажњу туристичкој делатности увиђајући, како су то туристичке земље и показале, да је 

туризам специфична и уносна привредна делатност. То се показало и на примеру туристичког 

развоја Балатона. Планирају се туристичке активности још и у Дунаканиару (завојита сутеска 

у долини Дунава, јужно од Будимпеште), Дунантула (брдовито подручје у западној 

Мађарској), као и језера Веленце. Међутим, Балатон остаје најатрактивнија туристичка 

регија. (Плавша, 2008.) 

Мада  изразито низијска земља, Мађарска је постигла значајне резултате у развитку 

туризма. Штавише, државни органи обраћају све већу пажњу овој делатности, која има дужу 

традицију него што би се могло помислити с обзиром на то да је релативно једноставна 

предеоно-природна слика земље. Израђени су планови туристичке изградње појединих 

подручја, и то по следећем редоследу: Балатон, Дунаканиар (завојита сутеска у Долини 

Дунава, јужно од Будимпеште), Дунантул (брдовита подручја у западној Мађарској) и језеро 

Валенце. Већ се из овог редоследа види какву улогу има Балатон у мађарском туризму. 

(Плавша, 2008.) 

 

Мађарска је подељена на 9 туристичких регија: 

1. Језеро Балатон 

2. Будимпешта и централна дунавска регија 

3. Јужна мађарска равница 

4. Јужно Подунавље 

5. Северна мађарска равница 

6. Северна Мађарска 

7. Централно Подунавље 

8. Западно Подунавље 

9. Језеро Тиса 
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5.1  Врсте туристичких кретања 

 

У Мађарској постоји читав низ развијених врста туристичких кретања као што су 

градски туризам, спортско-рекреативни туризам, културни, бањски туризам, вински, сеоски, 

екотуризам, ловни ... 

 

5.1.1 Градски туризам 

 

За мађарски туризам веома важни су градски центри, који су сачували чари прошлих 

векова и специфичне елементе градитељства ове средине, делом измењене под утицајем 

Турске окупације. Највредније културно-историјске целине имају градови: Будимпешта, 

Печуј, Сегедин, Чонград, Бекешчаба, Дебрецин, Егер, Мишколц, Кечкемет, Ђер, 

Секешфехервар и Kапошвар. Посебну вредност, везану за српски народ, има град 

Сентандреја, северно од Будимпеште, који је био културни и верски центар Срба у Мађарској 

након велике сеобе Срба 1690. године. Град је сачувао специфичан изглед и архитектуру, што 

је највећим делом последица рада српских ствараоца. (Плавша, 2008.) 

 

Будимпешта (Budapest) главни град Мађарске и главни политички, индустријски, 

трговачки и саобраћајни центар земље има преко 1,7 милиона становника, што је мање од 

врха, достигнутог средином 1980-их када је имала 2,1 милиона. Град Будимпешта чини 

посебну „жупанију“ (тзв. Главни град) у склопу жупанијске поделе Мађарске, а са свих 

страна окружује је Жупанија Пешта. Налази се у самом центру Панонске низије и заузима 

површину од 525 km². Данас у Будимпешти живи преко две хиљаде Срба. (sr.wikipedia.org) 

 

Будимпешта је, слично Бечу, постала милионски град са великим бројем 

централизованих функција, а њен значај је током историје био различит: већи значај је имала 

када је државна граница била удаљена стотинама километара, а мањи у време док је граница 

била близу града. Међутим, Будимпешта има знатно „централнији“ положај, за разлику од 

Беча, који се налази недалеко од државне границе. Према мађарском главном граду путеви 

природно конвергирају и зато Будимпешта контролише најважније привредне и друштвене 

делатности Мађарске: индустрију, трговину, банкарство и политику. Огромне железничке 

станице, уређена пристаништа која се километрима протежу поред Дунава, банке, велике 

трговачке куће и хотели поникли су из такве привредне и друштвене улоге града. (Јовичић и 

др, 2008.) 

Име главног града Мађарске је „двојно“, јер је назив Будимпешта настао спајањем 

имена некадашњих посебних градова Будима и Пеште. Такође, мађарска престоница се 

налази на границе две велике регије: брдовите, западно и равничарске, источно од Дунава. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0)
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Град оваквог положаја био је заиста предодређен за изванредно значајну улогу. Битно је 

истаћи да се на подручју овог града налази последњи лак прелаз на Дунаву, јер је ова река ту 

најужа. Већ низводније Дунав се цепа у многобројне рукавце са мочварама. Самим тим је 

јасно да су се код тог погодног прелаза укрштали путеви правца запад-исток, што је имало 

велики утицај на развој Будимпеште. (Јовичић и др, 2008.) 

 

 

Слика 12: Поглед са Будима на Пешту 

Извор: Белас, 2004. 

 

 

Туристичке привлачности Будимпеште 

Туристичке привлачности Будимпеште могу се сврстати у три основне групе:  

1. термоминерални извори,  

2. бројни културно-историјски споменици и  

3. спортско-рекреативна подручја (Дунав, острва у њему, паркови и шуме). (Јовичић и 

др, 2008.) 

 

Што се тиче термоминералних извора, Будимпешта је једини главни град у свету у 

којем се налазе термални извори. Из 125 термалних извора извире 70 милиона термалне воде 

дневно, са температуром и до 58 °C. Они представљају изузетно благо овог сликовитог града 

на граници побрђа и низије и на обалама велике реке. (Јовичић и др, 2008.) 
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Културно-историјски споменици. Будимпешту одликује обиље културно-

историјских споменика и знаменитих локалитета. У западном делу града, у Будиму, издвајају 

се следећи комплекси: Гелерт, Обуда и Аквинкум. Сваки од ових комплекса има низ 

културно-историјских споменика велике туристичке вредности. 

Гелерт је брдо изнад десне обале Дунава, чију доломитску масу је Дунав толико 

подсекао да је створена падина са нагибом од читавих 80°. Када се има у виду и то да је брдо 

140 m изнад нивоа Дунава, може се замислити каква се предивна панорама читавог града 

пружа са овог природног белведера. На гелерту су Турци крајем 16. века саградили утврђење, 

које је после њиховог протеривања 1686. године порушено, да би га аустријске власти поново 

саградиле средином 19. века. Нешто касније на Гелерту се почело са уређењем паркова, а на 

појединим деловима његових падина изграђене су бројне виле. 

Обуда (стари Будим) у свом северном делу је широка око 3 km док се према југу 

сужава. Крајем I века римски легионари су овде подигли свој први логор, а северније од њега 

касније је поникао грађански део насеља, Аквинкум. Обуда је туристички привлачна, пре 

свега, због својих споменика из Римског периода (остаци римских купатила, амфитеатра и 

двораца) те због старих барокних кућа. 

Аквинкум, као цивилно римско насеље, припадало је ветеранима, који су се бавили 

пољопривредом, занaтством и трговином. Цар Трајан је ово насеље прогласио за центар 

провинције Паноније. У каснијем раздобљу Аквинкум је рушен, а његово откопавање и 

рестаурација отпочели су крајем 19. века. (Јовичић и др, 2008.) 

Лево од Дунава, у Пешти, издваја се неколико градских четврти и булевара значајних 

у туристичком погледу. То је најпре Белварош („унутрашњи град“), најстарији део Пеште, 

настао после ослобођења Будима од Турака 1686. године. Белварош је касније у више наврата 

био изложен страдањима од ратних вихора и поплава, али је успешно обнављан, поставши 

политичко - административни и културни центар мађарске престонице. "Тамо се налазе: 

Парламент Мађарске (грађен 1884-1902. у неоготском стилу), Градска скупштина, Савет 

пештанске области, Универзитет, најелитније робне куће и продавнице, хотели и чувени 

ресторани, посластичарнице, путничке агенције итд. Ту су и најзнаменитији пештански 

тргови: Вигадо, са истоименом концертном двораном; Марциуш, са најстаријим 

споменицима Пеште, Трг Петефи, са спомеником песнику Шандору Петефију, Трг Еђетем 

(Универзитетски трг) са монументалном зградом ректората и чувеном барокном 

универзитетском црквом. На Трг Еђетем избија Српска улица, са српском православном 

црквом. Рузелтов трг налази се у северном делу Белвароша и са њега је најлепши поглед на 

Будим. " (Плавша, 2008.) 

Од Белвароша се протежу чувени пештански булевари, који по правилу избијају на 

дунавске мостове. За најлепши се сматра Непкезтарсасаг, са зградама у стилу неоренесансе и 

барока, богато украшених фасада, степеница и врата. Булевар избија на Трг Хешек (Трг 
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Хероја), на коме су у славу 1.000-годишњице мађарске државе подигнути споменици великим 

мађарским владарима. Испод овог булевара изграђен је први метро у Европи (1894-

1896.године). (Плавша, 2008.) Будимпештански метро је други најстарији метро на свету, 

после Лондонског. 

 

 

Слика 13: Зграда Парламента           Слика 14: Трг Хероја 

Извор: www.destination360.com           Извор: Белас, 2004. 

 

Спортско рекреативна подручја - Дунав, обале и острва, у највећој мери доприносе 

европској па и светској слави Будимпеште као градског туристичког центра. Река се два пута 

рачва: северно од града где ствара острво Сентандреју и у самом граду где је изградила 

острво Маргитсигет. Низводно од Маргитсигета, јединствени ток Дунава широк је само 640, а 

дубок 2-3 m. Туристима који бораве у Будимпешти нуди се и крстарење локалним 

бродовима-ресторанима, уз панорамско разгледање града. 

 Десна обала на дужини од 8 km прекривена је разноврсним рекреативним помагалима 

и просторима: пристаништима за чамце, мале јахте и сплавове, спортским теренима 

компанија и друштвених организација, уређеним плажама, викендицама, летњим 

ресторанима итд. То је чувени будимпештански Ромаи – парт ("римска обала").  

Острво Маргит - Будимпешта има више острва на Дунаву. Међутим, Маргит (Margitsziget) 

острво је најлепше, најуређеније и најпосећеније. Током целе године има своје посетиоце. 

 Маргит острво је настало у прошлом веку, од три острва. То су била: Северно острво, 

острво Маргит и Јужно острво звано „Festosziget" или Сликовито острво. 

 Данашње урбанизовано Маргит острво простире се у дужини од 2,5 km. Ширина 

достиже и 500 m. Уређено је као спортско-рекреативно и културно стециште омладине и 

грађана престонице, као и домаћих и страних туриста. 

 

http://www.destination360.com/
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Слика 15: Острво Маргитсигет 

Извор: www.ekospark.com 

  

Острво је добило име Маргит у 14.веку по имену кћерке краља Беле IV. Међутим, и 

пре и после острво је носило назив „Велика госпојина” (Nagy boldogaszony sziget), „Зечје 

острво” (Nyulak szigete) и Надор или Палатинуш. Историја острва потиче од Римљана, када је 

имало војно стратешки значај. За време династије Арпадхази острво је било доступно само 

виђенијим грађанима тог времена, па је и добило име „urak szigete ”, што би значило „острво 

господе”. У средњем веку разни редовници су ту градили своје цркве и манастире. Средином 

13.века краљ Бела IV подиже доминикански (женски) манастир, у који предаје своју 

деветогодишњу кћерку Маргиту. На крају 13.века фрањевци подижу цркву и манастир. 

Остаци ових цркава и манастира откривени су почетком овог века. Данас представљају 

културно-историјску баштину. За време 150-годишњег турског присуства острво није 

насељавано. Било је запуштено, предато зубу времена (el-skolasvetisavabp.edu.rs). 

Почетком 19. века Хабсбурговци су на овом острву почели да уређују парк. Нешто 

касније на острву су откривена 2 термоминерална извора са лековитим водама, што је овом 

излетишту подигло туристичко-рекреативну вредност. Данас на острву нема саобраћаја. 

Приступ је само до хотела са северне и јужне стране острва. На острву су саграђени 

рaзличити туристички и рекреативни садржаји: спортски терени, трим стазе, мали јапански 

врт, мали зоо врт, шеталишта, фонтане, пристаниште, ресторани-баште, летња позорница, 

олимпијски базен и др. (Јовичић и др, 2008.) 

Међу познатијим спортско-рекреативним подручјима Будимпеште, треба, свакако, 

споменути и Варосигет, парк на левој обали Дунава, простран 100 хектара. 
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Мостови Будимпеште заслужују посебну пажњу јер својом изгледом представљају праву 

атракцију за туристе. Има их укупно девет, а од најјужнијег до најсевернијег су: 

Лађиманош мост који је саграђен 1995. године и служи за друмски, железнички и пешачки 

саобраћај. Мост Петефи чија је изградња започела 1933., а завршен је 1937. године. Добио је 

име по песнику Шандору Петефију. Мост Слободе представља најкраћи мост у Будимпешти, 

грађен у периоду од 1894. до 1896. године, у арт нова стилу. На врховима носача постављен 

је мађарски грб и скулптура митске птице "турул". Мост Ержебет је добио име по краљици 

Елизабети (мађ.Ержебет). Њена статуа се налази са будимске стране моста. Представља 

најелегантнији мост Будимпеште који својом лепотом и белом бојом заслужено привлачи 

пажњу туриста. Ланчани мост (Сечењи мост) је најстарији мост у Будимпешти, а грађен је 

између 1839. и 1849. године. Ланчани носачи пролазе кроз камене стубове. Украшен је 

лављим скулптурама на почетку моста и један је од најлепших мостова Будимпеште. 

 

 

Слика 16 и 17: Ланчани мост 

                      Извор: www. elarcadepin.com   Извор: www.bgtursplus.rs  

 

Маргит мост грађен је између 1872. и 1876. године по пројекту француског инжињера 

Ернеста Гоина, у необарокном стилу. Ослања се на седам стубова. Арпадов мост добио је 

назив по Арпаду, вођи уједињених мађарских племена и родоначелника династије Арпад. 

Изградња данашњег моста започета је 1939. а завршена 1950. године. Данас је то најдужи и 

најоптерећенији мост на Дунаву, он преспаја Дунав ослањајући се на северни крај острва 

Маргит. Ујпешти Железнички Мост налази се у северном делу Будимеште, као што му име 

каже намењен је железничком саобраћају. Грађен је између 1893. и 1896. године, а обновљен 

у периоду од 1952. до 1955. године. Мађарски Мост представља најсевернији мост, налази се 

на крајњој периферији града, на само пар километара од Сент Андреје. Ово је уједно и 

најмодернији мост, који је саграђен 2008. године (www.byzantinetravel.rs).  
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Печуј (Pécs) је град у југозападној Мађарској и средиште је жупаније Барања. Један је од 

највећих градова у Мађарској. 2010. године добио је статус културне престонице Европе. 

Издвојен у брдовитом пределу, са медитеранском климом која даје угођај и чини овај град 

још пријатнијим. Од када је преуређен и реновиран као културна престоница Европе постао 

је веома примамљив за туристе из целог света. Због богатог археолошког блага из римског 

доба, историјски центар Печуја од 2000. године налази се под заштитом УНЕСКА 

(pogodak.rs).  

 Највеће благо Печуја је његова историја и љубав његових становника ка визуелним 

уметностима. Из Римског доба, из 4. века, датирају хришћанске гробнице Некрополис које 

туристи радо посећују, као и Галерију модерног сликарства, централну катедралу, и мању 

џамију Паша Јаковали Хасам која је врло пажљиво рестаурирана. Понос града и његових 

житеља је музеј надалеко чувене Жолнај керамике, а колико је она на цени и колико је 

значајно име њеног творца Миклоша Жолнаја, говори и податак да су од половине 19. века 

тим керамичким накитом почеле да се украшавају фасаде и кровови репрезентативних зграда 

у овом лепом граду порцелана. У Каптелан улици, коју зову улицом музеја, налазе се бројне 

уметничке галерије, а оближњи парк красе бронзане скулптуре познатих мађарских уметника.  

 

 

Слика 18: Печуј 

Извор: www.grupovina.rs 

 

 Овај градић идеалан је за кратак боравак током викенда, окружен је сликовитим и 

врло лепим пределима. Око градића постоји и велики број шумских стаза и неколико језера у 

којима туристи уживају. Лепоту централном градском језгру дају зграде грађене у 

различитим стиловима, од барока до класицизма (pogodak.rs).  

Сегедин (Szeged) је град у јужној Мађарској на ушћу реке Муреш у Тису. Представља 

регионални центар југоисточног дела земље и главни град жупаније Чонград. Сегедин је град 

са највећим бројем сунчаних дана у години, због чега га зову и „град Сунца“. У његовој 

близини смештене су две веома значајне бање, Мако и Морахалом бања. Од Суботице је 

удаљен 40 km. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0)
http://www.grupovina.rs/
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 Данас је Сегедин  четврти град по величини у Републици Мађарској, изузетно важан 

унирвезитетски центар и незаобилазно туристичко одредиште. Једна од главних градских 

атракција је опера на отвореном која се организује сваког лета од 1931. године. Овај уређени 

европски град поплочаних тргова и орнаментисаних грађевина, има више туристичких 

атракција него многи други у региону. Такође је један од најпознатијих универзитетских 

градова у овом делу Европе. Главне знаменитости Сегедина су: Трг Сечењи, Градска кућа, 

зграде на тргу Катедрале, Заветна црква, палате центра награђене наградом „Еуропа Ностра“, 

нова Синагога, Фрањевачки центар за посете у Доњем граду, Српска православна црква  

(sr.wikipedia.org). 

 

                Слика 19: Сегедин 

           Извор: visitworldplaces.com 

 

У Сегедину се налази чувени „Акваполис“, атрактивни комплекс отворених и 

затворених базена са око 4.400 km² водене површине. Изграђен готово у центру Сегедина, 

овај импресивни водени град поноси се, најдужим затвореним тобоганом у Европи, дугим 

272 m, који може да се користи током целе године. 

 Из угла туризма, што се тиче комерцијалних и угоститељских објеката сегединска 

микрорегија је најбогатија у округу. Околна насеља у смислу туристичке атракције 

гравитирају око града Сегедина, чиме се може и објаснити чињеница да су институције, 

организације, удружења и туристичке агенције концентрисане у граду (sr.wikipedia.org). 
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 Ђер (Győr) је шести по величини град у Мађарској. Ђер је средиште Западне 

прекодунавске регије и главни град жупаније Ђер-Мошон-Шопрон. Ђер се налази на пола 

пута између Беча и Будимпеште, и домаћин је  широког низа архитектонског, културног и 

природног блага. Други по реду мађарски најбогатији град по историјским грађевинама изван 

Будимпеште, освојио је награду Европе за заштиту историјских зграда, као признање за 

обнову барокног језгра града. Цркве, палате, музеји, карактеристични угаони балкони и уске 

уличице, све успомене на историјску прошлости, позивају посетиоце да се прошетају 

центром града. Сакрални споменици у Ђеру и око Ђера су споменици хиљадугодишњег 

мађарског хришћанства. 

 

Секешфехервар (Székesfehérvár), један од најстаријих градова у Мађарској, између 

Блатног језера и Будимпеште, од 1038-1539 године био је главни град. Добро очувано језгро 

из 18. века, археолошки музеј. Јужно од града налазе се ископине римског града Горсијума, 

верског центра провинције Паноније. (Натек, 2005.) 

 

Дебрецин (Debrecen) је други по величини град у Мађарској, после Будимпеште. 

Дебрецин је регионални центар Велике северне равнице и главни град жупаније Хајду-Бихар. 

То је био највећи мађарски град у 18. веку и један од најзначајнијих културних центара 

Мађара. У њему се налазе Велика (19. век) и Мала протестантска  црква (18. век), Градска 

већница (1911-1912). (sr.wikipedia.org) 

 

Мишколц (Miskolc) је регионални центар северне Мађарске и главни град жупаније 

Боршод-Абауј-Земплен. Мишколц је четврти по величини град у Мађарској, после 

Будимпеште, Дебрецина и Сегедина. Атрактивности Мишколца су Ержебетин трг, Градска 

кућа Мишколца, Главна римокатоличка црква, Градско позориште, Градска синагога, 

трамваји у Сечењи улици (sr.wikipedia.org). 

 

Сентандреја (Szentendre) је град на око 20 km северозападно од Будимпеште. Лежи 

на обали једног од рукаваца Дунава, у оквиру Пештанске жупаније. Сентандреја је позната 

као некадашњи центар Срба у Угарској, који су бежећи од турске опасности долазили на овај 

простор. Данас Срба готово и нема, али се у граду налазе бројне атракције које су везане за 

наш народ. Због тога је Сентандреја незаобилазна туристичка дестинација у Мађарској. 

Туристичке атракције у Сентандреји су : српски православни музеј је музеј Српске 

Православне Цркве, а садржи предмете црквено – уметничке збирке Будимске Епархије. 

Налази се на главном тргу у Сентандреји. 

У Сентандреји се налази седам цркава, од којих су четири српске. То су : 

Пожаревачка, Преображењска, Богородичина и Благовештенска. Ту су још и гркокатоличка 

црква Светог Петра и Павла, римокатоличка Збешка црква, и реформаторска Оповачка црква. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD-%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83-%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0)
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У Сентандреји се налазе још и Музеј Марципана, Градска Кућа, а сам град је најгушћа 

насеобина уметника у Мађарској. У граду се налазе бројне галерије, а традиционална 

манифестација је Сентандрејско лето. У Сентандреји су још и Трг Вука Караџића, кућа Јакова 

Игњатовића, Крст Кнеза Лазара, Дворац Матије Корвина и друго. 

 

Слика 20: Српски православни крст у центру Сентандреје 

Извор: www.pogodak.rs 

 

5.1.2 Спортско-рекреативни туризам 

 

Туризам на Дунаву – Тренутно, туризам на Дунаву је фокусиран углавном на градове и 

културу, крстарења и вожњу бициклом. Лов и риболов су од значаја у неким областима. 

Посматрање птица је атракција на Дунаву, али та активност је још увек у развоју. Оно што 

представља изазов и задатак заштићених подручја је управљање туристичким активностима у 

правцу одрживог регионалног развоја, доприносећи циљевима заштите и спроводи се са 

посебном пажњом у свим еколошки осетљивим подручјима. Најважнији градови на Дунаву 

су: Ђер, Комаром, Естергом, Вишеград, Сентандреја, Будимпешта, Дунаујварош, Калоча, Баја 

и Мохач. 

 Најзначајније тврђаве Дунава у Мађарској су Будимска, Вишеградска и Естергомска. 

Будимска тврђава налази се на западној страни Дунава и представља историјски комплекс 

старог Будима, тачније његов Стари град. Као централни део некадашњег Будима, овај 

утврђени град је претрпео 30 опсада разних освајача и при том је претрпео доста оштећења. 

Тврђава је због тога више пута обнављана, па данас на овом месту постоји врло привлачна 

разноликост различитих стилова архитектуре. Неке од најатрактивнијих грађевина у 

будимском старом граду су Будимски краљевски дворац, Матијина црква као и Рибарска 

кула. С обзиром да је будимска страна брдовита, са уређених платоа испред историјских 

http://www.pogodak.rs/
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објеката пружа се фантастичан поглед на цео град. Будимска тврђава на Дунаву спада у 

најпосећеније туристичке локације Мађарске и најлепше тврђаве Европе. 

 

 

Слика 21: Будимска тврђава 

Извор: www.is.pmf.uns.ac.rs 

 

Вишеградска тврђава налази се на десној обали Дунава и смештена је на врху планине која 

туристима са веће висине нуди прелеп поглед на окуку Дунава. Дворац на врху литице спада 

у најживописније у земљи, а Краљевска палата у подножју брда је сврстана међу најфиније 

преживеле зграде из доба ренесансе. Палата познатог владара и љубитеља ренесансе, Краља 

Матије је била украшена фонтанама од црвеног мeрмера. Саграђена у прелепом окружењу, 

ова огромна двоспратна зграда је била једна од најлуксузнијих краљевских резиденција свог 

времена. Археолози су у аутентичном облику успели да реконструишу ренесансно двориште 

палате и Херкулову фонтану из које током празника тече вино. Оближња петоспратна 

Соломонова кула је једна од најстаријих нетакнутих стамбених кула у романском стилу у 

Средњој Европи.  

Естергомска тврђава, последња обновљена у 18.веку, и даље је нетакнута на врху Вархеђ  

(Várhegy). Принц Геза изградио је прву тврђаву на овом живописном месту са погледом на 

Дунав. Била је седиште првог краља Мађарске, Светог Стефана (Szent István), а такође и 

резиденција естергомског архиепископа. Велика градска катедрала у Естергому, изграђена по 

узору на катедралу Светог Петра у Риму, гледа на Дунав и представља највећу цркву у 

Мађарској (gotohungary.com). 

Окука Дунава (Dunakanyar) познатија и као Danube Bend, налази се у региону недалеко од 

Будимпеште, близу града Вишеграда. Овај регион био је важно место у историји Мађарске. 

http://www.is.pmf.uns.ac.rs/
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Пејзаж који одузима дах, историјска и уметничка ризница и фолклор који све више напредује, 

главне су атракције овог дела Дунава. Овде се река усекла између брда и наставила према 

југу. Са брда се пружа поглед на величанствени пејзаж који је рај за љубитеље природе. 

 

 

Слика 22: Окука Дунава 

Извор: www.budapest-transfer.com 

 

Ово подручје Дунава савршено је за оне који желе да виде Мађарску даље од 

престонице, а за Мађаре представља омиљену рекреативну дестинацију. Организују се бројне 

туре, излети и екскурзије на овом делу Дунава. Бродске туре „Плавим Дунавом“ су 

императив и обухватају обилазак са посетама граду Вишеграду, Естергому и Сентандреји. На 

овом делу Дунава организују се и бројне пешачке туре. 

 

Туризам на Тиси – Туристички потенцијали реке Тисе су слаби, али иако јој недостаје 

културни печат и признање које има Дунав, она има своје бројне чари  и нуди својим 

посетиоцима авантуру и откривање непознатог. Једна од њих су крстарења која углавном 

почињу у граду Токају, историјском граду на северу Мађарске, средишту чувеног винског 

региона које је на списку светске баштине УНЕСКА. Крстарење се затим наставља јужно до 

града Сегедина, познатом по свом прекрасном прелазу из архитектуре 20. века, која је 

произашла из масовног напора за обнову града после катастрофалне поплаве Тисе 1879. 

године (europebetweeneastandwest.wordpress.com). Лева притока Тисе, Кереш, сматра се 

једном од најчистијих река у Мађарској. На обалама Кереша последњих година су се појавиле 

марине за бродиће, слободне плаже, одмаралишта и угоститељски објекти. Организују се 

водене туре коју пружају незабораван спортски доживљај. Такође, на овој реци, развијен је и 

риболов, а риболовачке могућности обогаћују приватна језера и рибњаци.  

 

http://www.budapest-transfer.com/
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Туризам на Балатону – И поред великих река, као што су Дунав и Тиса, континентална 

Мађарска упућена је на Балатон. Приобални појас језера представља једну од највећих и 

најуређенијих туристичких регија централне Европе. Прве организоване акције развоја 

домаћег туризма датирају из средине прошлог века. Прве виле намењене одмору и проводу, 

изградили су предузимљиви индустријалци и велепоседници из Будимпеште и других 

градова Мађарске. Више пута рестауриране, многе од њих постоје и данас и плене 

сликовитошћу и негованим вртовима који их окружују. Првобитни, као и данашњи туризам, 

не везује се искључиво за језеро, већ и за бројне лековите термоминералне изворе, који се на 

више места јављају крај језера. Многи су каптирани и претворени у балнеолошке центре, а 

користе се и у оближњим болницама за лечење различитих болести и повреда. Само у 

Балатонфиреду, туристичком средишту североисточно од полуострва Тихањ, каптирано је 

осам термоминералних извора дневне издашности 80 до 250 m³ воде. (Станковић, 2006.) 

За потребе туризма и ради боље повезаности места уз обалу, око језера је изграђен 

модеран пут, а постоји и железничка пруга. Већина насеља приобалног појаса има изразиту 

туристичку функцију. У њима су изграђени бројни хотели, ресторани, продавнице сувенира, 

туристичке агенције, аутобуске и железничке станице, уређена одмаралишта и кампови, 

негују се цветне алеје и паркови, дотерују плаже, пристаништа и наутички клубови. Број 

насеља у приобалном простору је велики, те је регија Балатона густо насељена. То 

представља опасност за загађивање језера, те се улажу велики напори на уређењу простора и 

пречишћавању отпадних вода. 

 

Слика 23: Плажа на Балатону 

Извор: www.natureandwinetravel.com 

http://www.natureandwinetravel.com/
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Најпознатија насеља поред Блатног језера су: Шиофок, Кестхељ, Балатонфиред, 

Тихањ, Балатонфелдвар, Фоњод и друга. Највеће туристичко средиште је Шиофок који се 

налази на јужној обали језера и представља популарну туристичку дестинацију са неколико 

плажа и добром климом. Услед развијеног туризма, Шиофок је једна од најбогатијих 

општина Мађарске. Често га називају и „главним градом Балатона“. Град поседује велики 

број савремених хотела, пансиона, ресторана, спортских и велнес центара, песковитих плажа, 

паркова и других места за одмор и рекреацију. Кестхељ је после Шиофока најпознатије 

туристичко одредиште на Балатону. Смештен је на западној обали језера. Кестхељ је град 

богат културном баштином и у њему се налази 9 музеја, неколико галерија и цркава, а 

најпознатији и најпосећенији објекат представља барокни дворац Фештетич саграђен 1745. 

године. Ова импозантна грађевина носи епитет палате са најлепше уређеним одајама у 

Мађарској. Познат је по великом броју приватних одаја, што је одувек била реткост за 

дворске резиденцијалне објекте. Данашња највећа вредност дворца је његова атрактивност 

туристима који посећују језеро Балатон. Осим историјских садржаја,  унутар   дворца   

највећу  пажњу посетиоцима  привлачи  и  Музеј марципана, иначе омиљеног мађарског 

слатког производа (en.wikipedia.org). 

                       Слика 24: Шиофок         Слика 25: Кестхељ 

                    Извор: www.turistamagazin.hu                                      Извор: www.pinterest.com 

 

Балатонфиред је град који се налази на северној страни језера Балатон. Најпознатији 

је као одредиште једриличара и прво бањско-климатско лечилиште у Мађарској. Град има 

две марине, бању и добро очувану архитектуру из 18. и 19. века. Туристе привлачи и пријатна 

микроклима, прелепи пејзажи, разни рекреативни садржаји... Између осталог, представља 

http://www.turistamagazin.hu/


ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ХИДРОГРАФСКИХ МОТИВА МАЂАРСКЕ 

 

36 
Мастер рад 

омиљену локацију за риболов, а најчешћи улов је шаран. Тихањ је етно-село на северној 

страни Балатона смештено на истоименом полуострву. Цело полуострво представља значајну 

историјску област. Његова главна имовина су барокна црква и манастир из 18.века. Тихањ је 

и значајно рекреативно подручје са плажама на источној и западној страни полуострва. 

Обилује природним богатствима, ретким биљним и животињским врстама. Веома је посећено 

како од стране домаћих, тако и од стране иностраних туриста. 

 Поред објеката за туризам, спорт и рекреацију, готово у свим приобалним насељима, 

уређена су пристаништа, јер је Балатон плован за многе објекте. Први брод запловио је 1753. 

године, готово сто година касније основана је „Балатонска паробродска компанија“, чији су 

бродови превезли много путника и робе. Данас на језеру саобраћа велики број бродића, 

трајеката и чамаца. Шетње бродовима по језеру омиљен су садржај туристичког боравка на 

Балатону. Карактеристичне су за летње месеце, а одвијају се и дању и ноћу, често уз музику и 

специјалитете мађарске кухиње. (Станковић, 2006.) 

 

5.1.3 Културни туризам 

 

Културни туризам је главна потпора туристичке индустије. Предности Европе у 

односу на друге континенте су добро очуване „мошти“  своје богате историје које привлаче 

бројне туристе унутар и изван Европе, жељне проширења својих културних хоризоната. 

Поред тога, многи годишњи културни догађаји, занатски сајмови, догађаји народне музике, 

привлаче туристе у Мађарску. Будимпештански замкови, грандиозне архитектуре, музеји и 

опере помажу Мађарској да привуче туристе у Будимпешту. Са мноштвом ових атракција, 

Будимпешта треба да буде главна дестинација за културни туризам ове земље. Већина 

туриста, без обзира на главни мотив путовања, укључи и разгледање града у своје основне 

културне туристичке активности.  

 

5.1.4 Бањски  (здравствени и wellness) туризам 

 

Бањски туризам, поприма најзначајније место у туристичкој понуди Мађарске. У 

последњих неколико година, повећано интересовање за здравље и квалитет живота, довело је 

до развоја здравственог и wellness туризма. Ови туристи путују до жељене локације како би 

повратили своје здравље или како би учествовали у активностима које поспешују одржавање 

доброг здравља. То су, пре свега, дестинације које обухватају лековите воде и бање. 

Мађарска је једна од тих земаља која богатство бања и лековитих вода има у изобиљу, око 

1500 топлих извора. Термална или лековита вода пронађена је у 385 насеља (www.wellness-

centar.com).  
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Поред термалних бања које у свом саставу имају изграђене Wellness & Spa центре, као 

и забавне водене садржаје, велики је број квалитетних Wellness & Spa центара који послују 

самостално или у склопу смештајних капацитета, независно од термалних бања и природних 

извора, а који се могу наћи поред великих туристичких градова и бањских центара, па чак и у 

најмањим селима. То је постала култура која се усадила у свест великог броја становника, те 

је њихова софистицираност и традиција коришћења истих, довела до нужности квалитетне 

понуде у овом сегменту, каква се ретко налази у ширем региону. Све наведено, сврстава 

Мађарску у сам врх светских балнеолошких дестинација. 

 

5.1.4.1   Бања Харкањ 

 

Град Харкањ налази се у јужном делу Мађарске, у оквиру жупаније Барања. Град се 

налази у средишњем делу Панонске низије, на свега 8 km од Драве, која је у овом делу 

граница Мађарске са Хрватском. Од првог већег града, Печуја, град је удаљен око 25 km, а од 

Београда 250 km (www.putujemo.info).  

 

Слика 26: Бања Харкањ 

Извор: www.coachhirebudapest.co.uk 

 

Харкањ је позната бања у Мађарској и једно од најпосећенијих места у области 

Барање. Харкањ је најсеверније медитеранско подручје у Европи, где већ од 1823. године 

ради у свету познато лековито купалиште. Овде извире сумпорна лековита вода, која обилује 

минералима. Харкањска лековита вода, јединствена у Европи, избија на површину из дубине 

од 50-70 m,  са просечном температуром од 62 °C. 

http://www.coachhirebudapest.co.uk/
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Сама бања налази се у прелепом парку и има велики број отворених и затворених 

базена, као и Wellness центар. Природне околности су веома повољне: микроклима лековитог 

купалишта, и велики број сунчаних сати у години (2100-2200) (www.putujemo.info).  

Некада је била омиљена дестинација туристима са наших простора, а последњих 

година је потпуно преуређена и пружа услуге и најпробирљивијим гостима. Погодује код 

лечења зглобова, гинеколошких болести, добри резултати се постижу при лечењу псоријазе и 

херпеса...  

Туристима је на располагању велики број хотела са разноврсним spa садржајима који 

укључују базене, термалне базене, сауне, хидромасажне каде... 

 

5.1.4.2  Бања Хевиз 

 

Бања Хевиз је позната по чувеном природном термалном језеру и удаљена само 6 km 

од Балатона, највећег језера у централној Европи. Налази се у оквиру жупаније Зала, у 

западном делу земље. Спада у једно од најпознатијих и најексклузивнијих балнеолошких 

лечилишта у Мађарској. Вода у језеру је изузетно богата минералима, гасовима и лековитим  

блатом које се користи за разне медицинске третмане. У језеру се може купати током целе 

године јер температура није никада испод 22 °C, а у летњем периоду достиже и преко 30 °C. 

Језеро је изузетно чисто и сваке секунде у њега уђе преко 400 литара воде, тако да потпуна 

замена и регенерација воде траје само 3 дана. На дну језера се налази тресетни муљ препун 

минерала који повећава лековитост воде, а користи се и за блатне облоге делотворне у 

лечењу хроничних дерматолошких обољења, реуме, повреда зглобова, артритиса и обољења 

нерава (www.wellnessvodic.rs). 

 

       Слика 27: Хевиз језеро Слика 28: Индијски лотос 

                 Извор : www.bashny.net Извор : www.szallas.blog.hu 
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Wеllness & Spa центар је изграђен изнад самог језера. Лековита вода делује 

противупално и умирујуће, а лековито блато нормализује менструални циклус, а сумпор из 

истог благотворно делује код реуматских тегоба. Поред језера налази се и велики број 

пешачких и бициклистичких стаза, а сама околина је препознатљива и по изванредној 

природи и чистом ваздуху. 

Поред необичне и занимљиве архитектуре главног купатила, посебним и специфичним 

га чине и његова флора и фауна, које су под великим утицајем топле и благо радиоактивне 

лековите воде која садржи доста сумпора. Из тог разлога, у парку поред језера могу се наћи 

чудотворно јапанско дрво гинко билоба и јапанска магнолија. На површини самог језера 

цвета и његов заштитни знак, прелепи индијски лотос (obidjimadjarsku.com). 

 

5.1.4.3 Бања Ђула 

 

Бања Ђула је једна од најлепших бања Мађарске. Налази се у југоисточном делу 

земље, у жупанији Бекеш, крај реке Бели Караш, леве притоке Тисе, у близини града 

Бекешчабе. Удаљена је 320 km од Београда, 220 km од Будимпеште и 5 km од границе са 

Румунијом. Бања Ђула је изузетно добра за одмор захваљујући својој благој клими, 

сеновитим парковима и тишини. 1985. године категоризована је као бањско и климатско 

лечилиште са четири звездице (највише могуће у Мађарској). (www.putujemo.info) 

 

 

Слика 29: Бања Ђула – термални базен 

Извор: www.wellness-centar.com 
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Најстарије изграђено наслеђе града Ђуле је Тврђава у Ђули која има више од 600 

година и једина је неоштећена циглана тврђава Средње Европе, која је изграђена на равници 

у готском стилу. Ђуланска бања Тврђава налази се у парку некадашњег дворца Алмаши 

(Almássy) на површини од осам и по хектара, који је проглашен резерватом природе. Управо у 

овом парку је пре четрдесетак година отркивен први извор топле, лековите воде.   

Бањски комплекс састоји се од 22 базена, од којих је половина отворена, а половина 

затворена, док је део комплекса и новоотворени Wellness центар. Лековита алкално-

хидрогенкарбонатска-хлоридна термална вода од 72°C која избија из дубине од 2005 метара 

може служити као лековити мелем у случају болести локомоторних органа, реуматских 

тегоба, локалних неуролошких тегоба, проблема стомачне киселине, гинеколошких упала, 

поред тога успешно се користи и током рехабилитације након незгода и операције. 

Бања Ђула, ипак, најпознатија је по својих 6 извора топле, минералне воде, богате 

минералима као што су хлор, јод, гвожђе и калцијум. Температура воде је између 20 и 38°C 

(obidjimadjarsku.com).  

 

 

5.1.4.4  Морахалом – бања Ержебет 

 

Морахалом је град који се налази у жупанији Чонград, 20 km удаљен од Сегедина и 

око 15 km од граничног прелаза Хоргош. Бања Ержебет у Морахалому је место где су 1960. 

године нашли драгоцену термалну воду. Бунар дубине 660 m – који је и дан данас у употреби 

– добија своју алкалну хидрокарбонатску термалну воду из преосталог наслага древног 

Панонског мора. Ова лековита вода има 39,5°C и подједнако је добра за купање и пиће. Бања 

Ержебет која данас има 4 звездице је последњих година потпуно препорођена и захваљујући 

константном развоју привлачи велики број туриста. Развој је захтевао изградњу још једног 

термалног бунара, који је 2004. године и изграђен. Вода из овог бунара је са дубине 1300 m. 

Она је такође лековита, и због своје температуре од 67,5 °C служи и за грејање целог 

комплекса. Бања пружа услуге својим гостима током целе године и располаже са 14 

затворених и 9 отворених базена (35-39 °C), са лечилиштем и Wellness услугама, инфра и 

финском сауном. Укупна површина базена достиже 2.200 m². Лековити базени пуне се 

искључиво лековитом водом без додавања хемикалија. Погодне су за лечење одољења кичме, 

реуме мишића и гинеколошких проблема, а као пиће за лечење каријеса, хроничних обољења 

желуца и цревног тракта. Јодова вода богата минералима је добила званично признање 

лековите воде 1999. године, а већ и раније је помогла у лечењу хиљадама пацијената 

(www.erzsebetfurdo.morahalom.hu). 
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5.1.4.5  Мишколцтаполца – бања пећина 

 

Град Мишколц - регионални центар северне Мађарске, најпознатији је по свом 

предграђу Таполцу, тј. пећинама са термалним водама које се налазе у овом мирном 

предграђу и представљају праву туристичку атракцију. 

Слика 30  и  31:Бања Мишколцтаполца 

     Извор : www.wellness-centar.com 

 

Центар у Мишколцтаполцу има укупно 14 базена, 5 на отвореном, 9 у затвореном 

делу. Ово је модеран и садржајан центар, са великим воденим површинама, јединствен у 

Европи због природног пећинског амбијента. Поред Wеllness & Spa и забавног садржаја, 

лековита вода је благотворна за нервни систем, укоченост мишића и код дегенеративних 

здравствених тегоба. Термална вода (30 °C) смањује бол у зглобовима, а пошто има мањи 

садржај соли од већине термалних вода, људи се у њој могу купати много дуже. Боравак у 

центру није препоручљив за асматичаре и клаустофобичаре. Саобраћајно је одлично повезан 

са ауто путем М3, према Словачкој. Мишколцтаполца je добитник титуле за најпосећенији 

купалишни град у Мађарској за 2014. годину, у њему је повећан број ноћења за невероватних 

35.910 у периоду од јануара до новембра 2014., у односу на исти период 2013.године. У 2014. 

години у овом граду остварено је 315.135 ноћења. Овај број говори о томе, да је Мишколц 

постало омиљено место за породични одмор у Мађарској. Порастао је број посета и на 

туристичким атракцијама овог града. Највише нових посета бележи тврђава, али и бања 

Мишколц – пећина и зоолошки врт. На туристичкој кружној прузи забележено је преко 

250.000 путника, који су на овај начин разгледали околину Мишколца (www.wellness-

centar.com). 
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5.1.4.6  Мако бања - Хађиматикум 

 
Градић Мако налази се на 30-ак километара од Сегедина, односно 57 km од граничног 

прелаза Хоргош и припада Чонградској жупанији. Бањски центар Хађиматикум, основан 

2012. године, је лечилиште по коме је овај град познат и који носи епитет “бање над 

бањама“. Архитектура и естетика читавог овог комплекса су изванредни, а за њен дизајн, као 

и за дизајн зграде културног центра Кућа лука, заслужан је признат и познат архитекта Имре 

Маковец. Сама реч Хађиматикум у свом саставу има реч Хађyма што значи лук и описује 

велики број лукова који су саставни део овог невероватног комплекса (obidjimadjarsku.com). 

 

 

Слика 32: Бањски центар Хађиматикум 

Извор: www.pinterest.com 

 

Вода и блато које се у бањи користе су лековити и погодују лечењу многих болести 

као што су болести и упале зглобова, спондилоза, упале нерава и неуралгије, односно 

парализа нерава и атрофија мишића. Због повољног састава честица и карактеристичне 

пластичности, блато из реке Марош изванредно лечи реуматична обољења локомоторног 

система, али се исто тако успешно може применити и код накнадних третмана лумбага и 

ломова екстремитета, као и приликом лечења хроничних гинеколошких упала. 

У бањи постоји широк спектар садржаја, ту су отворени и затворени базени, са 

хладном, чак леденом и топлијом, до веома топле воде, масажерима и ђакузијем, разне врсте 

сауна као што су арома, херба, светлосна, солна и хађyматикум сауна, велики број 

различитих масажа и козметичких третмана као и посебно прилагођен простор најмлађима 

(obidjimadjarsku.com) .  

http://www.pinterest.com/


ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ХИДРОГРАФСКИХ МОТИВА МАЂАРСКЕ 

 

43 
Мастер рад 

5.1.4.7  Термоминерални  извори  Будимпеште 

 

Главни град Мађарске, Будимпешта је највећи бањски град на свету, а готово да сваки 

већи град у Мађарској има неку бању, Wellness & Spa центар. Данас се Будимпешта 

популарно назива „Град лековите воде“ и у свету је на првом месту по броју 

термоминералних извора и бањских купатила. Још су стари Римљани открили благодети 

минералних вода Будимпеште али Турци који су владали овим просторима у 16. и 17. веку 

највише су утицали на ширење балнеолошке културе, чија су саграђена купатила и данас у 

пуној функцији. Званични податак је да се у Будимпешти налази око 120 извора са водом чија 

је температура од 21 – 78°C, а њихов укупни капацитет је 70 милиона литара воде дневно 

(www.wellness-centar.com). 

Ти извори не избијају само дуж раседа  што се протеже подножјем Бакоњске шуме, 

него и на самим обалама Дунава, па чак и на острву Маргит. Ове лековите воде богате су 

магнезијумом, хидрокарбонатом, сулфидима и сумпорводоником, извори који избијају испод 

брда Гелерт богати су радијумом. Одавно се зна за изузетну лековитост топлих вода овог 

места, људи се вековима успешно лече у њима од реуматичних обољења, парализе, 

хроничних запаљења, женских болести и нервних поремећаја. Издашност будимпештанских 

термалних извора је тако велика да је у граду подигнуто седам великих бањских купатила и 

низ пливачких базена (откривених и покривених) напуњених лековитом топлом водом. 

Купатило-болница "Гелерт" се снабдева термалном водом са 13 извора, чија температура 

износи од 27 до 48°C. Међутим, купатило "Сечењи" добија воду из артешког извора са 

дубине од 1.250 m, а њена температура износи 70 °C. У бањским купатилима "Лукач" и 

"Часар" вода се каптира из 17 извора са температуром од 17-50 °C и користи се од давнина. 

До данас је очуван и још увек је у употреби турски базен. Поред њега изграђени су и 

модернији базени за пливање у топлој води, који се користе читаве године. У овим 

купатилима људи се лече од реуматичних обољења, разних запаљења, мускуларних и 

нервних болести. Са неких од споменутих 17 извора вода се користи и за пиће. У оквиру 

"Лукача" и "Часара" ради Државни институт за реуматологију и хидротерапију, који је у 

1970. години располагао са 1.000 болесничких постеља. Захваљујући обиљу термалне воде, 

Будимпешта располаже, дакле, бројним пливалиштима отвореним и лети и зими. (Плавша, 

2008.) 

Гелерт Центар има укупно 12 базена, 2 на отвореном, 10 у затвореном делу, са 

температуром воде од 27 до 48 °C. Два базена за пливање, један је у затвореном, други је на 

отвореном делу. Ово је традиционални центар, један од ретких који је сачувао идентичан 

изглед. Унутрашњост је обложена чувеном Жолнаи керамиком. Центар је саграђен 1918. 

године и један је од најпознатијих Турских купатила у Мађарској. Поред релаксирајућих и 

здавствених ефеката од изграђеног Wеllness & Spа садржаја, лековита вода помаже код 

http://www.wellness-centar.com/
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дегенеративних промена, истрошености зглобова, као и код проблема са циркулацијом. 

Лековита вода се се користи и за пиће, а добра је код болести десни. Комплекс садржи базен, 

релаксирајући водени садржај, лековиту термалну воду, финску сауну, парно 

купатило...(www.wellness-centar.com) 

 

 

Слика 33: Гелерт центар у Будимпешти 

Извор: www.funzine.hu 

 

Сечењи Центар има укупно 21 базен, 3 на отвореном и 18 у затвореном делу. 

Купалиште је дизајнирано у необарокном стилу, богато украшене и луксузне унутрашњости.  

 

Слика 34: Сечењи центар у Будимпешти 

Извор: www.wellness-centar.com  

 

Ово је један од највећих традиционалних бањских лечилишта затвореног типа у Европи,  са 

широким садржајем у својој понуди. Температура воде у базенима је између 27 и 38°C, а у 

термалним купатилима између 20 и 40°C. Ово је прва лековита бања у Будимпешти, а 

http://www.wellness-centar.com/
http://www.funzine.hu/
http://www.wellness-centar.com/
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саграђена је 1913. године. Поред релаксирајућег и здравственог ефекта изграђеног Wеllness & 

Spа садржаја, лековита вода благотворно делује код гастро тегоба, чира на желуцу, болести 

горњих дисајних путева, истрошених зглобова, упалних процеса, уролошких компликација и 

проблема са бубрезима. У свом саставу има и топлу суву комору. Садржаји комплекса су 

базени, лековита термална вода, хидромасаже, масаже, финска сауна, инфраред сауна, парно 

купатило, терапијске услуге (www.wellness-centar.com). 

 

5.1.4.8  Остале значајније бање Мађарске 

 

Ђопарош – У граду Орошхаза, на 3 km од центра, на обали језера Ђопарош, у заштићеном 

природном добру налази се бања и викенд насеље Ђопарошфирде, позната као „Бисер 

Низије”. Лековита вода Ђопароша је позната у целој држави и налази се међу најзначајнијим 

лековитим бањама у Мађарској. Због састојака натријума и гвожђа вода је способна за лечење 

гинеколошких проблема, а позитивно делује и на реуматичне симптоме. Со која се налази у 

води омогућује дерматолошке терапије. Креч који се налази међу састојцима коригује и 

абнормалитете у крвотоку (www.itthon.hu). 

 

Сарваш – налази се на обали реке Хармаш Киреш, на дужини од 36 km, значајан је школски 

град и географски центар некадашње Угарске. Подручје бање и комплекса базена „Сарваш“ 

чине шест затворених базена од којих су два посебна термална базена са лековитом водом у 

турском амбијенту. Вода садржи  алкалне хидрокарбонате са високом концентрацијом 

минерала која је погодна за лечење реуматичних и гинеколошких болести (www.itthon.hu). 

 

Бања Ана – налази се у граду Сегедину и стара је преко 100 година. У два крила обновљене 

зграде смештена је термална бања, односно wellness комплекс. Лековита вода ове бање нема 

мирис ни укус, поседује алкални садржај натријум хидрокарбоната и богата је гвожђем. 

Државно призната, ова квалитетна вода одлична је за болести у вези са кретањем, пробавним 

системом, гинекологијом, органима за дисање и кожним болестима (banjeusrbiji.com/banje-u-

madarskoj). 

 

Сентеш – такође смештен у Јужној равници (Dél-Аlföld) и представља најбогатије 

геотермално подручје у Европи. На територији града постоји укупно 32 бунара термалне 

воде. Главни извори имају воду која садржи хидрокарбонатне минерале, а вода из појединих 

извора садржи и флуор и метасилицијумову киселину. Термална бања подсећа на турска 

купатила, саграђена је 1962. године по нацрту архитекте Кароља Давида. Вода погодује 

лечењу разних болести зглобова и локомоторних органа (banjeusrbiji.com/banje-u-madarskoj). 

 

http://www.wellness-centar.com/


ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ХИДРОГРАФСКИХ МОТИВА МАЂАРСКЕ 

 

46 
Мастер рад 

5.1.5 Вински туризам 

 

Вино, виноградарски крај и његова култура представљају туристичке атракције. 

Уколико се виноградарском крају придружи упознавање вина, дегустација, представљање с 

циљем побољшања продаје, у том случају вино се може уврстити међу производе сеоског 

туризма. Вински је туризам блиско повезан са сеоским, подиже му квалитет и обогаћује га.  

Култура вина у Мађарској има дугу традицију. Постоје укупно 22 винске регије где се 

организују манифестације везане за виноградарство, бербе вина, разни фестивали вина који 

су уско повезани са винским туризмом и локалном традицијом. Данас је тржиште винског 

туризма постало врло широко и велико, винарије и пружаоци услуга нуде бројне програме 

винског туризма и садржаје за љубитеље вина. Велики број подрума организује тзв. 

„Академије вина“ где посетиоци могу упознати и научити основе дегустације вина. Винова 

лоза се узгаја скоро свуда дуж Дунава између Вишеграда и јужне границе земље. 

Најпознатији вински региони су Вилањи, Егер, Бадачоњ, Токај. Град Вилањи се налази у 

јужном делу Мађарске, у жупанији Барања. Изванредан положај и клима чине овај мали град 

великим виноградарским крајем, који је посебно познат по црвеном вину, које се убраја међу 

најбоља вина у Мађарској. Идеални услови за производњу високо квалитетног вина донели 

су овом градићу многа национална и међународна признања (visitbudapest.travel/wine-

regions/). 

 

 

5.1.6 Сеоски туризам 

 

Сеоски туризам је задњих година постао модеран у Западној Европи, а добија 

популарност и у Мађарској. Све то иде изненађујућом брзином, све је више старинских 

сељачких кућа које се обнављају (враћајући им њихов оригиналан и традиционалан изглед и 

облик), све то на велико задовољство житеља градова који траже сеоско окружење и 

искуство. Безброј сеоских кућа у малим насељима широм земље нуди смештај, а управо је то 

најбољи и најаутентичнији начин да се туристи упознају са богатом сеоском, народном 

културом Мађарске. У најлепша села Мађарске убрајају се: Холоко, Тихањ, Сиглигет, 

Поросло, Орисентпетер, Силвашварад... 

Холоко нуди одличне природне пејзаже карактеристичне за Мађарску. Проглашен за 

УНЕСКО-ву светску баштину, Холоко поседује неколико познатих туристичких атракција 

као што су Сеоски музеј, Поштански музеј, Музеј лутака, тврђаву Холоко итд. 

(putovanjeokosveta.rs) 
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Слика 35: Холоко 

Извор: www.katherineatencion.com 

 

 Села Мађарске чувају богату традицију дијалектом, шароликом народном ношњом, 

песмом, празничним обичајима, кулинарством итд. 

 

5.1.7  Екотуризам  

 

Екотуризам је најодговорнији начин за уживање у лепоти земље: туризам малих 

размера који истражује флору и фауну са најмањим могућим утицајем на околину. Бројни 

национални паркови, заштићена подручја и резервати у природи чекају ентузијасте попут 

екотуриста, са центрима за посетиоце, изложбама и стазама које им помажу да боље упознају 

лепоту и чудо природе. Нетакнута лепота природе налази се у Националном парку Хортобађ, 

где туристи могу разгледати мађарску сиву стоку, резерват бивола код места Каполнапуста 

(Kápolnapuszta), затим у резервату птица на језеру Тиса где је смештен читав свет 

разнобојних птица, као и резерват биосфере Пилиш (Pilis). (rs.gotohungary.com) 

 

5.1.8  Ловни туризам 

 

Шумске површине на брдима и планинама, као и степски и шумо-степски простори, 

али и мочварни предели омогућавају развој ловног туризма. Мађарска заузима значајно место 

као Европска ловна дестинација. Нема ловишта испод 3000 хектара, а понека имају и преко 

100 000 хектара. У Мађарској велика већина дивљачи живи слободно што лов чини 

вреднијим и занимљивијим. Најинтересантнија дивљач су јелен, јелен лопатар, дивља свиња 

http://www.katherineatencion.com/
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и срна. Мађарске шуме у својим ловиштима имају изузетне ловачке куће и нуде врхунску 

услугу ловцима, ловачка друштва такође нуде изузетно квалитетну понуду (www.lovac.info). 

 

5.1.9  Планински туризам  

 

Све већи значај даје се презентовању и активирању планинских простора, како за 

планинарење, тако и за шетње, излете и вожње бицикала. Планине Матра и Бик привлаче 

посетиоце  који су у потрази за одмором, рекреацијом и спортом током целе године. Матра је 

са својим природним лепотама и растућим бројем рекреативних површина постала једна од 

веома популарних туристичких дестинација у Мађарској (rs.gotohungary.com). 

 

5.1.10  Конгресни туризам 

 

 Мађарска се данас налази међу двадесетак земаља света које најчешће организују 

конгресе и конференције. Укупни позитивни економски развој земље привлачи представнике 

страних мултинационалних друштава. Један од разлога је и то што Мађарска има развијену 

инфрастуктуру. Будимпешта је позната као град који нуди погодности за организовање 

догађаја јер поседује развијену инфраструктуру за конференције и промоције. 

 

5.2 Материјална база 

 

Развој туризма у Мађарској и Будимпешти утицао је и на преуређивање старих и 

градњу нових хотела. Будимпешта има релативно добре смештајне капацитете. Хотелски, 

мотелски, приватни, и остали смештајни капацитети у Будимпешти одговарају стилу и 

потребама најзахтевнијих посетилаца које чине спортисти, стране делегације, пословни људи, 

екскурзије и све остале категорије туриста. Целокупни смештајни капацитети категоризовани 

су тако да се посетиоци налазе пред великом лепезом разноврсних услуга. (Плавша, 2008.) 

Број хотелских јединица у Мађарској износи нешто више од хиљаду, док главни град 

располаже са приближно 200 хотела (међу којима су и они из светски познатих хотелских 

ланаца – Хајат, Хилтон, Интерконтинентал и др.). Што се тиче броја лежаја, укупан број 

износи 142.285, од тог броја Будимпешта располаже са 41.336 постеља (2014.гoдина). Поред 

великог броја хостела и приватног смештаја, значајно место заузимају и Спа хотели којих је 

тренутно 35 на нивоу целе земље. Што се тиче Велнес хотела , 2012.године у Мађарској их је 

било 164. Ту су и бројни водени паркови, базени ѕа спорт и релаксацију... 

(rs.gotohungary.com) 
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Поред објеката за смештај, у Мађарској се налази пуно ресторана и објеката за забаву, 

од којих су веома познате чарде1. Мађарска улаже огромна средства у модернизацију 

саобраћајница и проширење путне инфраструктуре.  

 

5.3 Туристички промет 

 

Туризам представља једну од водећих привредних грана у свету. На глобалном нивоу, 

Европа је најпосећенији регион са више од половине међународних туристичких долазака.  

Ови позитивни трендови огледају се и у Мађарском туристичком сектору. Из године у 

годину непрекидно се повећава број долазака страних туриста. 

Број ноћења туриста у мађарским смештајним јединицама у 2013. години достигао је 

број од 23 милиона, што је 22,3% више него у 2009. години. Овај раст је настављен у 2014. са 

бројем ноћења већим за 5,4% у односу на претходну годину и износи 24 милиона ноћења. 

Хотели су играли важну улогу у овом напретку са доприносом од 75,9%  од укупног броја 

ноћења у земљи у 2014. години (www.mfa.gov.hu). 

 

Табела 3: Број туриста и ноћења у различитим смештајним капацитетима у Мађарској 

2012-2014.(изражен у хиљадама) 

Извор: Hungarian Central Statistical Office 

 

 

 

                                                 
1
Чарде су национални ресторани у којима се служе искључиво домаћи гастрономски специјалитети, а посетиоци могу 

уживати у наступима фолклорних група. 

 Број гостију Број ноћења 

       2012.         2013.           2014.      2012.          2013.           2014. 

Хотели 

***** 

**** 

*** 

 

 

Приватни смештај 

 

Хостели 

Бунгалови 

Кампови 

      6 584         7 003           7 514 

         732            393              416 

      3 360         2 501           2 960 

      2 051         1 044           1 164                        

          

 

         613           630              726 

 

         458           508              582   

         312           316              365 

         418           428              453  

   16 624        17 568        18 457 

     1 619             850             913 

     8 503          6 443          7 440 

     5 295          2 765          3 065 

  

 

     1 374          1 396          1 615 

     

     1 220          1 349          1 568 

     1 010          1 025          1 153 

     1 578          1 631          1 641 

Укупно       8 385        8 885           9 640    21 806        22 969        24 434 

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhm9nNl5_PAhUHyRQKHfGrAxEQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ksh.hu%2F%3Flang%3Den&usg=AFQjCNElcYeusOQl5PoHyEKGWCWLH49yFA
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Најпосећенија регија у Мађарској је Будимпешта – централни дунавски регион, он 

чини око 38% од укупног броја ноћења (2014.година). Преко 20% од укупног броја ноћења 

регистровано је у регији језера Балатон, док је Западном Подунављу, чувеном по великом 

броју термалних извора, припало 11% од укупног броја ноћења. 

 

 

Слика 36: Проценат најпосећенијих регија у Мађарској 

Извор: www.mfa.gov.hu 

 

Са више од 80% учешћа, инострани туризам има апсолутну доминацију у туристичком 

промету Будимпеште. Највећи број иностраних туриста долази из Мађарској суседних 

држава, затим из Немачке, Француске и других европских земаља, ако и САД-а. Несумњиво 

је да су друштвено-економске и политичке промене, као и обимне инвестиције иностраног 

капитала, дале значајан подстицај развоју туризма у Будимпешти. Такође, све је веће учешће 

конгресног, манифестационог и транзитног туризма у иностраном промету. Изградњом 

модерног аутопута дуж читавог Коридора Х (што, пре свега, подразумева завршетак радова 

на делу Коридора који пролази кроз Србију), чиме ће се значајно побољшати повезаност 

западне и средње Европе са југоистоком нашег континента, транзитни туризам у Будимпешти 

ће добити још већи значај. (Јовичић и др, 2008.) 

Домаћи туристи су релативно равномерно распоређени током читаве године, док су 

странци најбројнији у августу, а најмање их је у јануару. Већина туриста долази својим 

колима и остаје релативно кратко у земљи. 2014. године број туриста из Србије који су 

посетили Мађарску износио је 66.355, а број остварених ноћења је 131.790. 

(rs.gotohungary.com) 
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6  Закључак 

 

 

Мађарска је земља веома богата хидрографским ресурсима и њихова туристичка 

валоризација је на завидном нивоу. Мађари раде на уређењу и унапређењу постојеће и развој 

нове инфраструктуре и туристичких одредишта, унапређењу смештајних капацитета, 

уређењу речних и језерских обала. 

Мађарска се сматра петом најјачом туристичком дестинацијом на свету по питању 

здравственог туризма, због свог одличног географског положаја, изузетног квалитета 

термалних вода и обиља геотермалних ресурса. Ресурси Мађарске у погледу термалних вода 

изузетно значајни, па чак и када се сагледају на глобалном нивоу. 

Градови – бање нуде својим гостима спа хотеле међународних стандарда и постају 

најпосећеније дестинације у својим регионима. Мађарска све више улаже у бањски туризам, а 

позитивни ефекти постају видљиви и у жупанијама где су бање на самој периферији насеља. 

Дунав и Тиса су реке које представљају велике потенцијале, али је потребно уложити у 

инфраструктуру како би се привукли туристи. Улагање у промоцију свих квалитетних 

садржаја ситуираних на обалама двеју река и у развој свих могућих врста туристичких 

кретања засигурно ће утицати на развој туризма. Река Драва представља подручје које нуди 

енормне потенцијале за развој будуће туристичке мреже. Инспирација за инвестиције се види 

у нетакнутој природи, јединственој флори и фауни, историјским локацијама, култури и 

уметности, као и у могућностима одређених простора за развој рекреативног туризма. 

Језеро Балатон је најлепше и најатрактивније језеро у Мађарској, налази се на самом врху 

најпосећенијих региона у зeмљи због своје веома развијене инфраструктуре, уређених плажа, 

шеталишта, стаза са великим травнатим површинама, великим бројем смештајних капацитета 

итд. Недалеко од Балатона је Хевиз, највеће термално језеро на свету, где су услови за развој 

здравственог туризма изванредни.  

Мађарска је прави бисер Панонске низије са толико разноврсних могућности за 

коришћење хидрографских ресурса. Неисцрпне природне лепоте, пријатна клима, мноштво 

знаменитости, богат културни програм, чине Мађарску једном од најпривлачнијих 

туристичких дестинација централне Европе. 
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