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Európai turizmus a növekedésért és 

munkahelyteremtésért 

 

Az idegenforgalom a gazdasági és társadalmi fejlődés fontos hajtóereje. Az ágazat ösztönzi a gazdasági 

növekedést azáltal, hogy jövedelmet termel, előmozdítja a foglalkoztatást és a beruházásokat 

Európában, valamint a küldő piacokra irányuló export révén világszerte. Segít fenntartani a kulturális 

és természeti örökséget, biztosítja a bevételeket a látogatók és helyiek által használt létesítmények és 

infrastruktúra finanszírozásához, valamint támogatja a sokfélesége révén különleges közös európai 

identitást és polgárságot. 

 

2016-ban 50%-os részesedéssel Európa volt a világ első számú turisztikai úti célja.1  Az idegenforgalmi 

ágazat (közvetlenül és közvetve) az EU-28 teljes GDP-jének 10,2%-át termeli meg, és ez az arány az 

előrejelzések szerint 2027-re a GDP 11,2%-ára fog emelkedni. 2  

Az EU-ban az utazási és idegenforgalmi ágazat csaknem 26,5 millió embert támogat, és a látogatók 

évente 375,1 milliárd eurót generálnak. Az idegenforgalom szerepe egyre fontosabbá válik, ha 

figyelembe vesszük, hogy természeténél fogva ez egy elsődlegesen kkv-k által kiépített munkaerőigényes 

ágazat, és jelentős arányban foglalkoztat nőket, illetve fiatalokat.  

Napjainkban, amikor a munkanélküliség drámaian növekszik, a tények azt mutatják, hogy az utazási és 

idegenforgalmi ágazat továbbra is vezető munkahelyteremtő ágazat Európában és világszerte egyaránt. 

Figyelemmel erre, az idegenforgalomban érintett európai állami és magánszereplők, valamint az 

idegenforgalomban kiemelt érdekeltséggel rendelkezők egyesültek, és egységes véleményt képviselve 

mutatták be az európai turisztikai kiáltványt. A dokumentum kiemeli az erre az ágazatra vonatkozó uniós 

szakpolitikai prioritásokat a következő években. 

 

ÜZENETÜNK 

Hatékony idegenforgalmi politikák megfogalmazása érdekében holisztikus európai megközelítés 

szükséges, amely figyelembe veszi az ágazat többszörös hatását, valamint az idegenforgalomban 

érdekelt vagy általa érintett felek széles spektrumát. Ezt elismerte a Lisszaboni Szerződés, amely az 

EUMSZ 195. cikke értelmében az Európai Unió feladatául adja, hogy támogassa az európai 

                                                           
1  Idegenforgalmi Világszervezet (2017), Tourism Highlights 2017-es kiadás, UNWTO, Madrid. 
2  Utazási és Turisztikai Világtanács (2017), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union, WTTC, London. 
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idegenforgalmi ágazat versenyképességét a növekedése és fejlődése számára kedvező környezet 

megteremtésével és az utazási és idegenforgalmi ágazat egységes megközelítésének kidolgozásával. 

 

PRIORITÁSAINK 

 

Versenyképesség 

1. Intelligensebb schengeni vízumpolitikák, valamint olyan folyamatok megvalósítása, amelyek 

minimalizálják a jogszerű utazók elrettentését, függetlenül attól, hogy az utazás szabadidős vagy szakmai 

célból történik. 

2. Az adminisztratív és fiskális terhek csökkentése, a vállalatalapítás támogatása és a határokon átnyúló 

értékesítés és szolgáltatásnyújtás előmozdítása. 

3. Intelligensebb adópolitikák és az uniós, nemzeti, regionális, valamint helyi hatóságok közötti jobb 

koordináció ösztönzése annak biztosítására, hogy Európa olyan versenyképes úti cél maradjon, amelyet 

érdemes meglátogatni, vagy ahol érdemes üzletet kötni. A szabályozási keretrendszer felülvizsgálatának 

ki kellene térnie a héára, az illetékekre, a helyi adókra és a légiutasadóra. 

4. Egyenlő versenyfeltételek és tisztességes verseny biztosítása az összes idegenforgalmi szolgáltató 

számára. 

 

Digitalizáció 

5. Uniós pénzügyi támogatás kidolgozása az idegenforgalmi ágazat digitalizációjához, és szakértői 

fórumok létrehozása a bevált gyakorlatok támogatására. 

6. Átláthatóság és semlegesség biztosítása az online fogyasztók és vállalkozások számára. A szabályozási 

keretrendszer felülvizsgálatának ki kellene térnie az online kereső és peer-to-peer platformokra. 

7. Ösztönözni kell további árplafonok alkalmazását az adatroaming díjakra, az ingyenes Wi-Fi hozzáférést 

a látogatók számára, valamint az attrakciókhoz és eseményekhez kapcsolódó több többnyelvű tartalmat 

az úti célokon. 
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Jó kormányzás 

8. Célzott uniós idegenforgalmi stratégia kidolgozása világos célokkal, célkitűzésekkel, mutatókkal és az 

idegenforgalomra vonatkozó uniós intézkedésekkel az idegenforgalomban érdekelt összes szereplő 

bevonásával. 

9. Párhuzamos szabályozás megelőzése, és a szabályozási ellentmondások megszüntetése az 

idegenforgalmi szolgáltatások egységes piacán belül, az idegenforgalmat érintő politikák és 

szabályozások főigazgatóságok közötti jobb összehangolásával. 

10. Megfelelő idő (legalább 24 hónap) biztosítása az idegenforgalmat érintő lényeges (adóügyi vagy 

egyéb) szabályozások módosítására. 

11. Átláthatóság biztosítása a látogatói gazdaságból* származó adóbevételek beszedése és felhasználása 

tekintetében. 

12. Az adó- és fogyasztóvédelmi törvény egyszerűsítése és következetes végrehajtásának biztosítása. 

13. Olyan bevált turisztikai gyakorlatok azonosítása és ösztönzése, melyek reflektálnak a szóban forgó 

kiáltványban javasolt célokra és intézkedésekre (pl. idegenforgalmi szabályozás-menedzsment és 

vállalati társadalmi felelősségvállalás). 

14. Az idegenforgalomban érdekelt magánszereplők, valamint az idegenforgalmi hatóságok 

szisztematikus bevonásának biztosítása az irányítás minden szintjén. 

15. A látogatói gazdaság teljesítményének és hatásának rendszeres nyomon követése és kiértékelése (pl. 

az uniós gazdaság teljesítményére gyakorolt hatások a pontos fenntarthatósági és foglalkoztatási 

adatokat illetően).  

16. Az intelligens és fenntartható uniós forrásokhoz jutás megkönnyítése az idegenforgalomban 

érdekeltek számára a növekedéssel és munkahelyteremtéssel kapcsolatban.  

17. A projektfinanszírozásnak figyelembe kellene vennie az európai polgárok, látogatók, munkavállalók, 

vállalkozások és az európai szervezetek szükségleteit. 

 

Közös promóció 

18. Az európai turisztikai kínálatok sokfélesége fejlesztésének és folyamatos promóciójának támogatása, 

beleértve a páneurópai tematikus idegenforgalmi termékeket (pl. kerékpárutak, gasztronómia, kultúra, 

természet, előadóművészetek, gyógyfürdők és wellness stb.). 
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19. Forrás biztosítása az európai úti cél hosszú távú közös promóciójához a küldő országokban, ezáltal 

többletértékkel gazdagítva a nemzeti és regionális idegenforgalmi szervezetek és egyéb releváns 

szervezetek törekvéseit.  

20. A magánszektorbeli együttműködés előmozdítása (pl. egymáshoz illeszkedő finanszírozási és 

marketing programok), és az ágazatokon átívelő partnerség támogatása. 

21. Harmadik felek olyan európai minőségrendszereinek támogatása és ösztönzése, amelyeknél 

egyértelmű az általános haszon (pl. szálláshely, gasztronómia, művészetek és örökség, célállomások, 

tematikus termékek stb.). 

 

Szezonalitás 

22. Bevált gyakorlatok támogatása a szezon meghosszabbítása és a kapacitások bővítése (pl. az iskolai 

szünetek jobb elosztása, meghosszabbított nyitvatartás), valamint a diverzifikáció (pl. látogatói 

lehetőségek kidolgozása több ember, például az alacsony jövedelműek vagy az iskolai szünetekhez nem 

kötöttek számára) terén. 

23. Az egész éves idegenforgalom fejlesztésének ösztönzése a kínálat diverzifikálásával, különösen a 

hagyományosan inkább szezonális vonzerejük miatt  ismert úti célokon (pl. téli sétálós kirándulások Dél-

Európában, kerékpáros kirándulások a síparadicsomokban) vagy a természeti erőforrásokra épülő egész 

éves attrakciók, például a vidéki és aktív turizmus ösztönzése.  

24. Az elérhető idegenforgalmi kínálatok kreatív promóciójának támogatása egész évben. 

 

Készségek és képesítések 

25. A vonatkozó szakképesítések, tudás, készségek és tapasztalat egységes piacon belüli elismerésének 

támogatása. 

26. A figyelem felhívása a látogatói gazdaságban* rejlő karrierlehetőségekre. 

27. Termelékenyebb kapcsolat ösztönzése a képzési/oktatási szolgáltatók és az ágazat között. 

28. A fiatalok foglalkoztatására irányuló, egész Európára kiterjedő meglévő programok szélesebb körű 

igénybevétele és új programok kidolgozása. 

29. Az egész életen át tartó tanulási programok erősítése az idegenforgalomban dolgozó emberek 

számára, és azok online elérhetővé tétele. 

30. A nyelvi készségek javításának támogatása az idegenforgalmi szakemberek körében, valamint 

mozgásszabadságuk előmozdítása. 
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31. A kulturális érzékenységre irányuló képzések ösztönzése az összes küldő piacról érkező látogatónak 

nyújtott szolgáltatások javítása érdekében. 

 

Fenntarthatóság 

32. Környezeti fenntarthatóság: stratégia terv kidolgozása egy környezeti szempontból fenntartható 

idegenforgalmi ágazatra (beleértve a rendszereket, technológiát és infrastruktúrát) az éghajlatvédelmi 

és fenntartható munkahelyteremtési célok elősegítése érdekében az összes illetékes főigazgatósággal és 

adott esetben nemzetközi testületekkel együttműködésben. 

33. Gazdasági és működési fenntarthatóság: biztosítani az uniós pénzügyi támogatást a teljes 

értékláncot lefedő, európai szintű hosszú- és középtávú idegenforgalmi kezdeményezésekhez. 

Biztosítani az idegenforgalomból származó tisztességes hasznot a vállalkozások, köztük a helyi 

közösségek és az ágazatban dolgozók számára a küldő és a célállomást jelentő piacokon. 

34. A bevált gyakorlatok azonosítása és támogatása a kapacitás-gazdálkodás és 

desztinációmenedzsment terén úgy, hogy a kínálat sikeresen igazodjon a kereslethez, valamint annak 

biztosítása, hogy a látogatói élmény minősége párhuzamos legyen a helyi közösségek életminőségével. 

35. Társadalmi és kulturális fenntarthatóság: a helyi kultúrára és közösségekre gyakorolt hatások 

kezelése a célországokban; hosszú távú foglalkoztatás fenntartása az idegenforgalmi ágazatban 

mindenki számára tisztességes munkafeltételek mellett, különösen azon kulcsfontosságú alágazatokban, 

ahol a toborzás és a munkaerő megtartása továbbra is kihívást jelent (pl. szociális védelem, 

javadalmazás, egyenlő esélyek, egyenlő bánásmód stb.).  

36. Annak a koncepciónak a támogatása, hogy a turizmushoz mindenkinek joga van. Esély biztosítása 

minden európai polgár, köztük az alacsony jövedelműek és a fogyatékkal élők számára is az utazásra.  

 

Közlekedési összeköttetések 

37. Fogyasztóorientált köz-magán platform(ok) támogatása a multimodális mobilitás érdekében (a 

főigazgatóságok és szolgáltatók közötti jobb együttműködés révén). 

38. Az idegenforgalmi és közlekedési infrastruktúra javítása, beleértve a távoli, vidéki, hegyvidéki, szigeti 

és tengerparti területeket. 

39. Európai stratégia kidolgozása az összes közlekedési mód összeköttetésének fenntartható erősítésére, 

ideértve az infrastruktúra és információk speciális utazói szükségletekhez igazítását. 

40. A személyszállítási közlekedési folyosók (pl. vasutak, közutak, kerékpárutak, tengeri közlekedési utak, 

gyalogos útvonalak, egységes európai égbolt stb.) minőségének és összehangolásának javítása. 



 
 
 
 

6 
 

41. A releváns adatokhoz való igazságos és egyenlő hozzáférés ösztönzése az utazásszervezők és 

fuvarozók számára a digitális multimodális gyakorlatok előmozdítása érdekében, ideértve a végpontok 

közötti jegyfoglalást. 

42. Könnyebb hozzáférés és az úti célokon az idegenforgalmi attrakciók közelében található 

létesítmények ösztönzése a hozzáférés megkönnyítése és a zavarok minimalizálása, valamint a nyelvi 

akadályok megszüntetése érdekében. 

43.A piacokat megnyitó liberális légiközlekedési megállapodások támogatása uniós szinten az EU fő 

kereskedelmi partnereivel, a fenyegető repülőtéri kapacitáshiány megoldása és az egységes európai 

égbolt megvalósítása az utazási távolságok, idő, költségek és CO2-kibocsátás csökkentése érdekében. 

44. Kielégítő és kiszámítható vasúti infrastruktúra-finanszírozás a vasúti szolgáltatások vonzerejének és 

minőségének fokozása érdekében, ami katalizátor szerepet tölthet be az idegenforgalom fejlesztésében 

rejlő lehetőségek kiaknázása terén az EU vasúti közlekedésre való áttérés célkitűzéseivel összhangban. 

 

*A látogatói gazdaság magában foglalja az idegenforgalommal kapcsolatos áruk és szolgáltatások biztosítása által 

teremtett értéket, valamint az idegenforgalomra épülő egyéb ágazatok közvetett hozzájárulásainak értékét, 

beleértve az idegenforgalom ellátási láncát. Ide tartoznak az idegenforgalommal kapcsolatos tőkeberuházások és 

kormányzati kiadások. 

 

A kezdeményezésre és a csatlakozásra vonatkozó bővebb információért látogasson el a 

www.tourismmanifesto.eu  oldalra  

 

http://www.tourismmanifesto.eu/

