
B. Tematikus Osztály:  

 

 

 

 
 

 
 

 

BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA 

B. TEMATIKUS OSZTÁLY: 

STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK 

 

KÖZLEKEDÉS ÉS IDEGENFORGALOM 
 

 
 

IPARI ÖRÖKSÉG-, FALUSI ÉS 

AGROTURIZMUS EURÓPÁBAN 
 
 

 
 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 

 
 

Kivonat 

 
Ez a jelentés bemutatja és elemzi, hogy miként, miért, mikor és hol alakult ki az 

ipariörökség-turizmus és a falusi turizmus Európában. E témák jelenlegi kérdéseit 

tárgyalja, valamint olyan megoldásokat javasol, amelyek alapján mindkét 

tevékenység kiterjeszthető, életképesebbé és fenntarthatóbbá tehető, ami 

nagyobb gazdasági, környezeti, társadalmi és kulturális előnyöket nyújt az érintett 

helyi közösségek, valamint egész Európa számára.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 
Bevezetés 

E tanulmány célja az európai ipariörökség- és a falusi turizmus meghatározása, valamint 

alakulásának vizsgálata. Hangsúlyozza ezen idegenforgalmi ágazatok gazdasági, környezeti 

és szociokulturális értékét. Számos, az ezekben az ágazatokban nagy tapasztalattal 

rendelkező európai szervezet, vállalat, közösség és régió esettanulmányát mutatja be. Az 

aktuális kérdéseket és a jövőbeli lehetőségeket tárgyalva olyan megoldásokat javasol, 

amelyek alapján az ipariörökség- és a falusi turizmus egyaránt kiterjeszthető, 

életképesebbé és fenntarthatóbbá tehető, ami nagyobb gazdasági, környezeti, társadalmi 

és kulturális előnyöket nyújt az érintett helyi közösségek, Európa gazdaságának, valamint 

természeti és kulturális örökségének egésze számára. Mindkettő kiemelten fontos az 

idegenforgalom szempontjából: gyors növekedést mutattak 1970 óta, mivel az új piacokra, 

életstílusokra és az új termékfejlesztési lehetőségekre reagáltak.  Bizonyos szempontokból 

nagy eltérés tapasztalható a két ágazat között, mégis sok a hasonlóság. 
 

Ipariörökség-turizmus 

Habár az ipariörökség-turizmus egész Európában jelen van, központja mégis Északnyugat-

Európa, ahol az ipari forradalom zajlott a kezdetekben. Mindazonáltal Dél-, Közép- és Kelet-

Európában is egyre elterjedtebb. Globális szinten Európa meghatározó szerepet játszik az 

ipariörökség-turizmusban. Ez európai sajátosság, amely a vidéki és városi területeken 

egyaránt létezik. Az ágazat azonban töredezett és főleg kisebb látványosságokat foglal 

magában, amelyek között ritkán van együttműködés.   Az ipari örökségnek számos típusa 

létezik, amelyek közül egyesek vonzóbbak a látogatók számára, mint mások.  
 

Az ipariörökség-turizmust a közszféra és a nonprofit szervezetek uralják. Rendszerint olyan 

önkéntesekre támaszkodnak, akik közül sokan szenvedélyesen vesznek részt az ipari 

örökség megőrzésében. Ez nem helyettesíti a korábbi ipari ágazatokban megszűnt 

munkahelyeket, de számottevő közvetlen és közvetett jövedelmet jelent bárhol, ahol 

sikeres, valamint javíthatja a korábbi ipari területekről kialakult képet és azok hírnevét. 

Azonban gyakran túl kevés tényleges kapcsolatuk van az idegenforgalmi ügynökségekkel és 

más idegenforgalmi vállalatokkal annak ellenére, hogy a megőrzés támogatásához szükség 

van az idegenforgalomból származó bevételre. Az idegenforgalmi készségek gyakran 

gyengék. Az ágazat sikere és összetettsége helyi, regionális és országos szinten jelentősen 

eltérő. 
 

Falusi turizmus 

Ezzel szemben a falusi turizmus Európában elterjedt, gazdasági és foglalkoztatási 

szempontból sokkal nagyobb tevékenység. Nagyon sok mikrovállalkozás alkotja. Az 

ipariörökség-turizmushoz hasonlóan problémája, hogy töredezett, kevés az együttműködés 

és a koordináció, valamint fokozott a belső és külső verseny. Az ipariörökség-turizmustól 

eltérően a falusi turizmust alapvetően a magánszektor uralja, elsősorban a gazdasági célok 

és a munkahelyteremtés vezérli, és gyakran hoz létre részmunkaidős/többféle 

tevékenységet magába foglaló munkahelyeket. Ez fontos a vidéki jövedelem és a 

foglalkoztatás szempontjából, mivel ezek 10–20%-áért felelős, amely az európai 

idegenforgalmi jövedelmi és foglalkoztatási szint kétszerese.  

 



B. Tematikus Osztály: Strukturális és Kohéziós Politikák 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 4 

Míg az ipariörökség-turizmus elsősorban turistalátványosságokat, a falusi turizmus teljes 

körű turisztikai élményt, szállást és látnivalókat egyaránt nyújt. A falusi turizmus által a 

látogatók kötődnek az adott helyhez, s ez arra ösztönzi őket, hogy rendszeres látogatóként 

újra visszatérjenek oda. A falusi turizmus jó hatással van a termékfejlesztésre és az 

innovációra, valamint más városokból, régiókból és országokból új tőke, illetve vállalkozók 

bevonására. Regionális és nemzeti szinten mégis jelentős eltérés figyelhető meg a 

szolgáltatás minősége, a marketing, a termékfejlesztés és a gazdasági siker tekintetében. 
 

Közös problémák, közös célok és hatások 

Nemzeti és európai szinten a falusi és az ipariörökség-turizmuson belül egyaránt számos 

csoport jött létre, hogy segítsenek a marketingtevékenységek kivitelezésében és/vagy 

érdekérvényesítő szervezetként lépjenek fel.  Általában csak szűkös pénzügyi források 

állnak rendelkezésükre, és potenciális értéküket gyakran nem lehet felismerni. 

Idegenforgalmi készségeik eltérőek, s a marketing – a jövedelem hagyományos forrása – 

az olcsó internetes marketingoldalak jelentette kihívással néz szembe. A piac ismerete és a 

marketing-technikák terén jellemzően mindkét ágazat gyenge, ugyan van példa arra, hogy 

néhány vállalat és intézmény mégis nagyon jól teljesít. A falusi és az ipariörökség-turizmus 

általában a szegényebb vagy a strukturális változáson áteső területekre jellemző. Egyik 

sem kapcsolódik olyan mértékben a regionális fejlesztéshez és a szerkezetátalakítási 

lépésekhez, mint amennyire lehetősége volna. 
 

Mindkét ágazat fontos az örökség megőrzése szempontjából. Hozzájárulnak az örökség 

részét képező tájak megőrzéséhez – közvetlenül az épületek és építmények idegenforgalmi 

hasznosítás céljából való megőrzése és újrafelhasználása, közvetetten pedig a védelemmel 

foglalkozó hivatalok munkájának pénzügyi szempontból való felértékelése, a látogatóktól 

származó bevétel bevonása révén. Egyaránt hatást gyakorolnak a munkahelyi képzésre és 

az újraképzésre, valamint képesek e területen terjeszkedni. Nemzeti szinten nagyban 

hozzájárulhatnak a kreatív ágazatok európai fellendüléséhez a művészetekkel, kulturális 

tevékenységekkel való kapcsolatuk, valamint a tudás bővítése és terjesztése révén. 

Mindkét ágazat előnyöket nyújt az érintett helyi közösségek számára.  

 

Az ipariörökség-turizmusnak nincs meghatározott értéke az EU gazdasága szempontjából. 

Gazdasági hatását e tanulmány a jelenlegi turistaforgalmi részadatok alapján becsülte meg, 

amely szerint a 18 millió vendégéjszaka, továbbá az évente 146 millió látogatás közel 9 

milliárd euró közvetlen költést eredményez. Összesített hatása a közvetett és származtatott 

hatások figyelembevétele esetén valószínűleg nagyobb, mivel sok ipari örökségi helyszín 

általában helyi beágyazottsága miatt erősen kötődik a helyi közösségekhez, ami fokozza a 

helyi gazdasági hatást. EuroGites, az európai falusi turizmus ernyőszervezete 2008 óta 

gyűjtött pénzügyi adatokat a tagegyesületeitől, majd ezen információkat extrapolálta, a 

tagságukon kívüli egyesületek figyelembevétele érdekében. Ezek a számítások azt 

mutatják, hogy a falusi turizmus Európában közvetlenül és közvetetten 900 ezer állásért 

felelős, valamint évi bruttó 150 milliárd euró bevételt eredményez. 
 

Következtetések 

A falusi turizmus alapvetően a magánszektorra jellemző tevékenység, amelyet a jólét- és 

munkahelyteremtés, valamint gyakran a gazdasági üzemek diverzifikálása vezérel, a tájak 

és a kapcsolódó örökségek megőrzésére, valamint a gyakran a közszféra által finanszírozott 

infrastruktúrára támaszkodva. Az ipariörökség-turizmus elsősorban non-profit vagy a 

közszférához tartozó megőrző tevékenység, amely gazdasági életképessége érdekében 

nagyban támaszkodik a turizmusra, a közszféra támogatására és az önkéntességre. 
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Mindkettő képes a bővülésre, valamint arra, hogy jobban szervezett legyen, és szélesebb 

körben használja fel a bevált gyakorlatokat.  
 

Mindkét ágazatnak vannak problémái, de nagy potenciállal rendelkeznek a helyi és nemzeti 

jólét fokozására, Európa ipari és vidéki örökségének megőrzésére, valamint annak 

bemutatására, hogy egy problémamegoldó és lehetőségeket felszabadító európai 

megközelítés miként képes hatékonyan a világ élvonalába tartozó vállalkozásokat 

létrehozni.  A siker titka a piac ismeretének erősítése, a készségek, a kormányzás, a 

partnerségek és a hálózatépítés javítása, valamint innovatív megoldások létrehozása 

csakúgy, mint a fenntarthatóbb idegenforgalmi fejlesztés, amely magába foglalja a 

karbonszegény megközelítések felé való elmozdulást.  

Az ajánlások célja a tanulmányban felvázolt problémák kezelése, valamint információ 

nyújtása az ipariörökség- és a falusi turizmusra irányuló jövőbeli beruházási politikák 

irányításához, eszközök kifejlesztése az érintett kkv-k versenyképességének irányítására és 

növelésére, hatékony irányítási rendszerek létrehozása a partnerségek és a hálózatépítés 

támogatásához, valamint az érintett ágazatok társadalmi, gazdasági, környezeti 

teljesítménye fokozásának előmozdítása. Hét konkrét ajánlást fogalmaztak meg: 

 Virtuális kutató- és fejlesztési központ a bevált gyakorlatok elemzésére, 

értékelésére és terjesztésére; 

 Az ipariörökség-térség mint projekt prototípusának bemutatása; 

 A második generációs falusiturizmus-térség prototípusának bemutatása; 

 A „lassú turizmus” bemutató projektje; 

 Az épületek és berendezések felújításához és védelméhez szükséges készségeket 

fejlesztő, az örökségek védelmével kapcsolatos képzési program; 

 Az innovatív gyakorlatokat terjesztő szemináriumok; 

 A BRIC-országokat és Ázsiát célzó réstermékfejlesztés és 

marketingkezdeményezések. 

 

A legfontosabb ajánlás egy 18 európai országban1 már létező és sikeresen alkalmazott 

tudományos projekten alapuló virtuális kutatócsoport létrehozása.  
 

Az összes ajánlás viszonylag alacsony költségszintet és adott esetben önfenntartást céloz 

meg. Számos ajánlás hozzájárulhatna egész Európában a fejlesztés, a támogatócsoportok 

és néhány nemzeti csoport újjászervezéséhez.  
 

Több melléklet tartalmaz további esettanulmányokat, támogató anyagot és bizonyítékot. A 

H.melléklet választ ad számos gyakran ismételt kérdésre, például hogy miért annyira 

különlegesek Európában ezek a turisztikai résterületek, lesz-e a jövőben elegendő piaci 

kereslet, a fenntartható turizmus alapelveinek megfelelően működnek-e, valamint hogy 

figyelembe veszik-e az érintett területeken a helyi lakosok véleményét.  
 

                                                 
1  Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, 

Magyarország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Spanyolország, 
Svédország és az Egyesült Királyság.  


