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Összefoglaló 
I Az Unió a világ leglátogatottabb régiója, turistaforgalma 2019-ben a teljes 
nemzetközi idegenforgalom 37%-át tette ki. A turizmus ezért kulcsfontosságú 
gazdasági ágazat az Unióban, és a bruttó hazai termék 9,9%-át, valamint az összes 
munkahely 11,6%-át adta 2019-ben. A Covid19-világjárvány drámai és példa nélküli 
hatást gyakorolt a turisztikai ágazatra: erőteljesen csökkentette a turisztikai forgalmat, 
így a turizmushoz kapcsolódó vállalkozások bevételeit is. E közvetlen sokkon 
túlmenően a turisztikai ágazatnak egyéb, hosszabb távú kihívásokkal is meg kell 
birkóznia az ágazat zöld és digitális átállásával, versenyképességével, 
fenntarthatóságával és rezilienciájával összefüggésben. 

II Az Unió kiegészítő szerepet tölt be a turisztikai politikában azzal, hogy támogatja és 
koordinálja a tagállami fellépéseket. A 2014–2020-as időszakban nem rendeltek uniós 
költségvetést kifejezetten a turizmushoz: annak pénzügyi támogatását több uniós 
programon keresztül lehetett megvalósítani. A 2021–2027-es időszak tekintetében 
továbbra is ez a helyzet. 

III Tekintettel a turisztikai ágazat jelentőségére az Unióban, úgy döntöttünk, 
ellenőrzést végzünk annak vizsgálata céljából, hogy a Bizottság eredményesen járt-e el 
az uniós turisztikai ágazat támogatása és a tagállamok ezen ágazatban hozott 
intézkedéseinek kiegészítése terén a 2014–2020-as időszakban. Áttekintettük, hogy a 
Bizottság turisztikai stratégiája eredményesen kezelte-e a turisztikai ágazat 
szükségleteit, és hogy e stratégiát a változó prioritások szerint rendszeresen 
aktualizálták-e. Elemeztük, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: 
ERFA) turisztikai közberuházásokhoz nyújtott pénzügyi támogatása összhangban állt-e 
a hatályos uniós, nemzeti és regionális turisztikai stratégiákkal, és hogy fenntartható 
volt-e, valamint azokra a beruházásokra összpontosított-e, amelyek a projekten 
túlmutató módon hozzáadott értéket képviselnek. Végezetül megvizsgáltuk, hogy a 
Bizottság tett-e lépéseket a Covid19-világjárvány turisztikai ágazatra gyakorolt 
hatásának mérséklésére. 

IV Ellenőrzésünk célja, hogy információkat biztosítson a Bizottságnak a 2030-ra szóló, 
közép- és hosszú távú célkitűzéseket magában foglaló, átfogó turisztikai stratégia 
meghatározására irányuló munkájához. Várakozásaink szerint ellenőrzésünk a 2021–
2027-es időszakban a turisztikai beruházásokhoz nyújtandó uniós pénzügyi 
támogatások jobb kialakításához és végrehajtásához is hozzájárul majd, hogy 
kézzelfogható és fenntartható eredményeket sikerüljön elérni általuk. 
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V Összességében azt állapítottuk meg, hogy a 2014–2020-as időszakban az uniós 
turisztikai ágazatot támogató bizottsági fellépések részben voltak eredményesek: 

o A Bizottság még 2010-ben határozta meg az Unió jelenlegi turisztikai stratégiáját. 
2015-től a Covid19-világjárványig a Bizottság felülvizsgálta a turizmus prioritásait 
a tágabb szakpolitikai stratégiák összefüggésében, de e prioritások alapján nem 
készített konkrét cselekvési tervet, amely megvalósításukat támogatta volna. 
A Covid19-világjárványnak az uniós turisztikai ágazatra gyakorolt drámai hatására 
reagálva a Bizottság intézkedéseket kezdeményezett egy 2030-ra szóló turisztikai 
menetrend meghatározása irányában. Ezt a jó irányba tett lépésnek tekintjük, de 
bizonyos elemek még nem valósultak meg. 

o Az ERFA operatív programjain belül a turisztikai beruházások prioritásait a 
hatályos uniós, nemzeti és regionális turisztikai stratégiákra hivatkozással 
határozták meg. Az ERFA turisztikai projektjeire vonatkozó elemzésünk vegyes 
eredményeket hozott: egyes projektek fenntarthatóak voltak és hozzájárultak a 
régió turisztikai aktivitásának előmozdításához, míg mások csak csekély hatást 
váltottak ki. Számos esetben a kezdeti projekttervezés és az igényfelmérés, 
valamint a projektkiválasztási szakasz terén mutatkozó hiányosságok a projektek 
hatókörének szűkítéséhez, késedelmekhez és a költségek túllépéséhez vezettek a 
projektek végrehajtása során. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó ERFA-
jogszabályok egyetlen közös outputmutatót tartalmaztak az ERFA-ból 
finanszírozott turisztikai beruházások tekintetében. Emellett a tagállamok 
programspecifikus mutatókat is alkalmazhattak. A 2014–2020-as időszakban 
azonban közös eredménymutatókat nem használtak. A közös outputmutató nem 
minden esetben teszi lehetővé a projektek szándékolt eredményei elérésének 
mérését, még akkor sem, ha azokat kifejtették a projektjavaslatban. 
A Bizottságnak 2024 végéig kell elkészítenie a 2014–2020-as időszakban nyújtott 
ERFA-támogatás utólagos értékelését. 

o Az uniós turisztikai ágazatot példa nélküli sokkhatás érte a Covid19-világjárványt 
követően. A Bizottság intézkedéseket és javaslatokat terjesztett elő a válság által 
az uniós turisztikai ágazatra gyakorolt hatás enyhítésére. 

VI Jelentésünkben azt javasoljuk, hogy a Bizottság: 

o határozzon meg új stratégiát az uniós turisztikai ökoszisztéma számára, amely 
kifejezetten a fenntarthatóbb turizmust előmozdító beruházások támogatására 
irányul; 
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o ösztönözze a tagállamokat arra, hogy az ERFA-finanszírozású turisztikai 
beruházásokra alkalmazott kiválasztási eljárásaikat ezen új stratégiai orientációval 
összhangban alakítsák át. 
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Bevezetés 

A turizmus jelentősége az Unióban 

01 A „turizmus” az a tevékenység, amikor valaki egy évnél rövidebb időtartamra a 
szokásos lakóhelyén kívüli célállomásra utazik. Az utazás célja lehet üzleti vagy 
szabadidős1. A turisztikai ágazat olyan gazdasági tevékenységek tág csoportját öleli fel, 
amely a látogatók által igényelt, turisztikai aktivitásukat közvetlenül vagy közvetetten 
elősegítő árukat és szolgáltatásokat nyújt. E tevékenységek körébe tartoznak a 
személyek mozgását megkönnyítő szállítási szolgáltatások, az utazási irodák, 
utazásszervezők; a szálláshely-szolgáltatás, az éttermi és étkeztetési szolgáltatások; a 
kulturális, sport- és szabadidős létesítmények; valamint a helyi idegenforgalmi áruk és 
szolgáltatások2. 

02 Az Európai Unió a világ leglátogatottabb régiója (lásd: 1. ábra). 2019-ben az EU-
27 539 millió nemzetközi turistabeutazást könyvelhetett el, amely a teljes nemzetközi 
turistaforgalom majdnem 37%-át teszi ki. Ugyanebben az évben az EU-27 nemzetközi 
turizmusból származó bevétele 383 milliárd euró volt, ami a globális turisztikai 
bevételek 28,9%-ának felel meg. Négy uniós tagállam (Franciaország, Spanyolország, 
Olaszország és Németország) egyenként is a világ első tíz országa között található, ami 
a nemzetközi turistabeutazásokat és a turizmusból származó bevételeket illeti3. 

                                                      
1 Eurostat, Tourism – Overview. 

2 UNWTO, Methodological notes to the Tourism Statistics Database. 

3 UNWTO, International Tourism Highlights, 2020. évi kiadás. 8. és 17. dia. 2020. novemberi 
adatok. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism
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1. ábra. Nemzetközi turistabeutazások és a turizmusból származó 
bevételek régiónként 2019-ben 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az UNWTO International Tourism Highlights 2020. évi kiadása alapján. 

03 2019-ben a turisztikai ágazatnak az Unió GDP-je szempontjából vett közvetlen és 
közvetett (továbbgyűrűző hatások) jelentőségét 9,9%-ra becsülték. Ezenfelül az Unió 
teljes munkaerejének 11,6%-a dolgozott a turizmusban (ez körülbelül 23,5 millió 
álláshelyet jelent)4. Az Unió turisztikai ágazatában működő vállalkozások több mint 
99%-a kis- és középvállalkozás (kkv)5. 

04 A turisztikai ágazat gazdasági jelentősége nagymértékben eltér az egyes 
tagállamokban: Írországban, Lengyelországban, Belgiumban és Litvániában a GDP 4–
6%-át, ezzel szemben Horvátországban és Görögországban több mint 20%-át adja 
(lásd: 2. ábra). 

                                                      
4 WTTC, Economic Impact Report 2021. Európai Unió. 

5 Európai Bizottság, 2021. évi éves jelentés az egységes piacról (SWD(2021) 351 final). 
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2. ábra. A turizmus hozzájárulása a GDP-hez és a foglalkoztatáshoz 2019-
ben 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a WTTC Economic Impact Reports 2021 című dokumentuma alapján. 

05 A belföldi és külföldi látogatók közötti arány is eltérő az egyes tagállamokban 
(lásd: 3. ábra). Svédországban, Lengyelországban, Romániában és Németországban az 
érkező turisták több mint 75%-a belföldi látogató. A külföldi látogatók aránya a 
kisszámú lakossággal rendelkező országokban (Luxemburg és Málta), valamint 
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turisztikai célországában, Olaszországban és Spanyolországban kiegyenlítettebb a 
megoszlás. 

3. ábra. Belföldi és külföldi turizmus tagállamonként – ezek részesedése 
2019-ben 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat „A turisztikai szálláshelyekre érkező vendégek száma” 
elnevezésű statisztikája alapján. 

Jogi és intézményi keret 

06 A turisztikai politika elsődlegesen tagállami hatáskörbe tartozik, az Unió kiegészíti 
és támogatja a tagállami intézkedéseket. Az Unió fellépése nagy vonalakban az 
ágazatban működő vállalkozások versenyképességének és fejlesztésének elősegítését 
és a tagállamok közötti együttműködés előmozdítását foglalja magában. Az Európai 
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Unióról szóló szerződés azt is lehetővé teszi, hogy egyedi jogalkotási intézkedéseket 
állapítsanak meg a tagállami intézkedések kiegészítésére6. 

07 Turisztikai politikájával a Bizottságnak az a célja, hogy „megőrizze Európa mint 
turisztikai célpont vezető szerepét, miközben maximalizálja az ágazat hozzájárulását a 
növekedéshez és a foglalkoztatáshoz, és előmozdítsa az uniós országok közötti 
együttműködést, különösen a bevált gyakorlatok cseréje révén”7. 2020-ban a Bizottság 
a turizmust a 14 ipari ökoszisztéma egyikeként azonosította iparpolitikájában8. 

08 A fő uniós intézményi érdekelt felek és testületek a következők: 

o az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága (TRAN) és annak 
idegenforgalmi munkacsoportja; 

o az Európai Unió Tanácsa (amelyben a turizmussal kapcsolatos témákat általában a 
Versenyképességi Tanácsban tárgyalják); 

o az idegenforgalmi tanácsadó bizottság (TAC)9, amelynek elnöki tisztjét a Bizottság 
(DG GROW) tölti be: e konzultációs és koordinációs fórum lehetőséget ad a 
tagállamok és a Bizottság képviselőinek az információcserére, valamint a 
turisztikai politikához és a turistáknak nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
kérdések megvitatására. 

09 Bár számos bizottsági részleg tevékenysége érint a turizmus szempontjából 
közvetlenül releváns témákat, a turisztikai politikával és a turizmusnak nyújtott uniós 
finanszírozással főként két főigazgatóság foglalkozik: 

o a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (DG GROW), amely 
a turisztikai politikáért felelős szervezeti egység a Bizottságon belül; 

                                                      
6 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 195. cikke. Szem előtt tartandó, hogy a 

turizmus szempontjából relevánsak lehetnek olyan jogszabályok is, amelyek más 
jogalapokon (például fogyasztóvédelem, belső piac vagy kohéziós politika) nyugszanak. 

7 Európai Bizottság, DG GROW, Overview of EU Tourism Policy. 

8 A Bizottság közleménye: „Új európai iparstratégia” (COM(2020) 102 final), 2020.3.10. 

9 A Tanács 86/664/EGK határozata (1986. december 22.) az idegenforgalom területén 
konzultációs és együttműködési eljárás létrehozásáról. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/policy-overview_en?_sm_au_=iVVFgjZ4f6nT7Lj5VkFHNKt0jRsMJ
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o a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO), amely az ERFA-t kezeli a 
tagállamokkal együtt (a turizmus számára nyújtott uniós finanszírozás jó része az 
ERFA-ból származik). 

Ezenfelül a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben az Egészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság (DG SANTE) különleges szerepet töltött be az Unión 
belüli szabad utazás visszaállításához szükséges feltételek megteremtésében. 

10 A turizmus területén működő fontos nemzetközi szervezetek többek között az 
ENSZ Idegenforgalmi Világszervezete (UNWTO), az OECD és az Utazási és Turisztikai 
Világtanács (WTTC). A nemzeti turisztikai szervezeteket szövetségbe fogó Európai 
Turisztikai Bizottság (ETC) harmadik országok piacain népszerűsíti Európát mint 
turisztikai célpontot. 

A Covid19-világjárvány hatása az uniós turisztikai ágazatra 

11 A Covid19-világjárvány drámai és példa nélküli hatást gyakorolt a turisztikai 
ágazatra az egész világon: visszavetette a turisztikai forgalmat, így a turisztikai 
vállalkozások bevételeit is. 2020 első három negyedévében az Unióba irányuló 
nemzetközi beutazások száma 67,5%-kal elmaradt a 2019 ugyanezen időszakában mért 
értéktől. A visszaesés mértéke 46% és 84% között alakult a különböző tagállamokban 
(lásd: 4. ábra). A turizmusban érdekelt, általunk megkérdezett felek többsége kétségbe 
vonta, hogy a turisztikai kereslet 2024 előtt visszatérne a válság előtti szintre. 
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4. ábra. Nemzetközi beutazások az Unióba a 2019. január–szeptemberi 
időszakban, illetve 2020 azonos időszakában 

 
Megjegyzés: Nem állnak rendelkezésre adatok Franciaország, Írország és Lengyelország tekintetében. 
Forrás: Európai Számvevőszék, a 2020. decemberi UNWTO Barometer alapján. 

12 A bevezetett utazási korlátozások miatti látogatószám-csökkenés jelentős 
visszaesést eredményezett a turisztikai ágazat gazdaságon belüli részesedésében. 
2020-ban az Unióban közel kétmillió munkahely szűnt meg az utazási és turisztikai 
ágazatban, az ágazat GDP-hez való hozzájárulása pedig 2019-hez képest a felére 
csökkent (a GDP 10%-áról 5%-ára)10. A legnagyobb (több mint 60%-os) visszaesést a 

                                                      
10 WTTC, Economic Impact Report 2021. Európai Unió. 
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hagyományos turisztikai célpontok (pl. Horvátország, Ciprus, Görögország, Málta és 
Spanyolország), valamint Írország szenvedték el (lásd: 5. ábra). 

5. ábra. Az utazás és a turizmus GDP-hez való hozzájárulásának 
csökkenése az egyes tagállamokban, 2019–2020 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a WTTC Economic Impact Reports 2021 című dokumentuma alapján. 

13 Erőteljes hatás jelentkezett a turisztikai ágazat beruházási kapacitásában is. 
A 2020 májusában előterjesztett Next Generation EU csomag kapcsán a Bizottság úgy 
becsülte, hogy a járvány és az utazási korlátozások következtében a turisztikai 
ökoszisztéma bevételei mintegy 171 milliárd euróval fognak csökkenni 2020-ban és 
2021-ben11. A Bizottság által elemzett 14 üzleti ökoszisztéma közül a turizmus az az 
ágazat, amelynek az alapvető beruházási igényei a becslések szerint a legnagyobbak, és 
jóval meghaladják a többi ökoszisztéma zömének igényeit. A Bizottság becslése szerint 
a turisztikai ökoszisztéma helyreállításához 161 milliárd euró értékű alapvető 

                                                      
11 A Bizottság szolgálatainak munkadokumentuma: „Európa helyreállítási szükségleteinek 

azonosítása”, amely a következő dokumentumot kíséri: A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért” 
(SWD(2020) 98 final, 2020.5.27.). 
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beruházásra lenne szükség (nem számítva a zöld és a digitális átálláshoz szükséges 
beruházásokat). 

Uniós pénzügyi támogatás a turisztikai beruházásokhoz 

14 A többéves pénzügyi keretben (MFF) nem rendeltek uniós költségvetést a 
turizmushoz. A turisztikai beruházásokhoz több uniós kezdeményezés és program 
nyújthat finanszírozást. A 2014–2020-as időszakban 12 program volt igénybe vehető a 
turisztikai ágazat fellépéseinek finanszírozására, részben közvetlen, részben 
megosztott irányítás keretében. A 2021–2027-es időszakban már több, 14 ilyen 
program van, köztük olyanok is, amelyek a Covid19-világjárvány hatásainak 
enyhítésére jöttek létre. Az I. melléklet felsorolja a két időszak turizmushoz kapcsolódó 
programjait, és áttekintést ad az általuk támogatott fellépések típusairól. Az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó 2021–2027-es jogszabályi keret egyedi 
szakpolitikai célkitűzést tartalmaz a fenntartható turizmussal összefüggésben12. Ezen 
egyedi célkitűzés mellett a fenntartható turizmust bármely más szakpolitikai célkitűzés 
keretében is lehet támogatni, amennyiben a beruházás hozzájárul a kapcsolódó 
célkitűzés eléréséhez és megfelel az alkalmazandó feljogosító feltételeknek vagy 
követelményeknek. 

15 Az ERFA biztosítja a turizmushoz közvetlenül kapcsolódó beruházásokhoz nyújtott 
uniós pénzügyi támogatás javát: megközelítőleg 6,4 milliárd eurót a 2007–2013-as 
időszakban (lásd: 1. táblázat), és eddig körülbelül 4,3 milliárd eurót a 2014–2020-as 
időszakban (lásd: 2. táblázat). 

                                                      
12 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló, 2021. június 24-i (EU) 

2021/1058 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdése d) pontjának vi. 
alpontja. 
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1. táblázat. Az ERFA költségvetési juttatásai a turizmus számára (2007–
2013) 

Beavatkozási 
kód Leírás 

Bejelentett 
összeg 

(millió euró) 

55 A természeti értékek előmozdítása 844 

56 A természeti örökség védelme és fejlesztése 765 

57 Egyéb segítségnyújtás a turisztikai 
szolgáltatások fejlesztésére 4 830 

 ÖSSZESEN 6 439 
Forrás: Európai Számvevőszék, az esb-alapok bizottsági nyílt adatplatformja alapján. 

2. táblázat. Az ERFA költségvetési juttatásai a turizmus számára (2014–
2020) 

Beavatkozási 
kód Leírás 

Bejelentett 
összeg 

(millió euró) 

74 Turisztikai eszközök fejlesztése és támogatása 
a kkv-kban 561 

75 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése és 
támogatása a kkv-kban vagy a kkv-k részére 1 140 

91 Természeti területek fejlesztése és támogatása 1 180 

92 Turisztikai eszközök védelme, fejlesztése és 
támogatása 830 

93 Turisztikai közszolgáltatások fejlesztése és 
támogatása  546 

 ÖSSZESEN 4 257 
Forrás: Az esb-alapok bizottsági nyílt adatplatformja. 

16 A tagállami közigazgatási szervek projekteket választanak ki az operatív 
programokon (OP) keresztüli finanszírozásra, és figyelemmel kísérik azok 
végrehajtását. Szabályozói hatáskörén belül a Bizottság felügyeli az operatív 
programok végrehajtását és gondoskodik a források eredményes felhasználásáról. A 
6. ábra a turisztikai beavatkozási kódok szerinti ERFA-finanszírozás megoszlását 
mutatja be az egyes tagállamokban az elmúlt két programozási időszakban. 
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6. ábra. A turizmusnak nyújtott ERFA költségvetési juttatások 
tagállamonként (millió euró) 

 
Megjegyzés: Luxemburgban nem rendeltek költségvetést turisztikai beavatkozási kódokhoz; a 
táblázatban nem szerepelnek a határokon átnyúló operatív programok turizmussal összefüggő kiadásai. 
Forrás: Európai Számvevőszék, az esb-alapok bizottsági nyílt adatplatformja alapján. 

Lengyelország

Olaszország

Magyarország

Cseh 
Köztársaság

Románia

Spanyolország

FranciaországFranciaország

Németország

Szlovákia

Portugália

Görögország

Szlovénia

Észtország

Litvánia

Finnország

Hollandia

Belgium

Svédország

Horvátország

Málta

Bulgária

Ausztria

Lettország

Dánia

Írország

Ciprus

2007–2013-as időszak kontra 2014–2020-es időszak

9000 750600450300150



 18 

 

17 A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF)13 a nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervek keretében lehetőséget biztosít a tagállamoknak a beruházások 
és a reformok finanszírozására, többek közt a turisztikai ágazatban is. 2021 októberéig 
a 27 nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv közül 26-ot nyújtottak be a 
Bizottságnak, és a Tanács 19-et fogadott el. Az RRF-ből rendelkezésre álló 
finanszírozást 2023 végéig le kell kötni. A Bizottságnak 2024. februárig értékelési 
jelentést kell benyújtania az RRF végrehajtásáról, 2028 decemberéig pedig utólagos 
értékelést kell készítenie arról. 

18 Ellenőrzésünk idején a vizsgált négy tagállam esetében a spanyol nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervet a Bizottság 2021 júniusában jóváhagyta, majd a 
Tanács 2021 júliusában elfogadta; a román tervet a Bizottság 2021 szeptemberében 
hagyta jóvá; a másik két tagállam terve még bizottsági vizsgálat alatt áll. E négy 
tagállam közül három (Lengyelország, Spanyolország és Románia) szerepeltetett a 
turisztikai ágazatba történő beruházásokhoz nyújtott konkrét támogatást is a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervük tervezetében (lásd: 3. táblázat). 

                                                      
13 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/241 rendelete (2021. február 12.) a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról. 



 19 

 

3. táblázat. Az ellenőrzött tagállamok helyreállítási és rezilienciaépítési 
tervében szereplő, a turizmushoz nyújtott támogatás 

Tagállam Turizmushoz nyújtott támogatás 
Pénzügyi 

keretösszeg (millió 
euró) 

Lengyelország 

„A gazdaság válságokkal szembeni 
rezilienciájának biztosítása, a 
termelékenység növelése és minőségi 
munkahelyek megteremtése” elnevezésű 
alkotóelem keretében nyújtanak 
támogatást. 

500 

Spanyolország 

A „Vállalataink ökoszisztémájának 
korszerűsítése és digitalizálása” 
elnevezésű prioritás keretében 
kialakítottak egy, a turisztikai ágazat 
korszerűsítésére és versenyképességére 
vonatkozó tervet. 

3 400 

Románia 

A társadalmi és területi kohézióra 
vonatkozó negyedik pillér turisztikai és 
kulturális komponensén belül támogatást 
nyújtanak a kerékpáros, gyalogos és más, 
nem motorizált közlekedési és turisztikai 
formákhoz, valamint Románia kulturális 
turisztikai stratégiájának végrehajtásához. 

449 

Magyarország Nincs a turizmusra vonatkozó egyedi 
intézkedés. – 

Forrás: Európai Számvevőszék, az ellenőrzésünk során vizsgált tagállamok helyreállítási és 
rezilienciaépítési terveinek elemzése alapján. 

Jövőbeni kihívások és sémák 

19 Rövid távon – az általunk megkérdezett nemzetközi szervezetek legtöbb 
szakértője szerint – a turisztikai keresletben a belföldi és regionális üdülések és rövid 
utazások lesznek meghatározóak, amint sikerül megbirkózni a Covid19-világjárvány 
közvetlen hatásaival. Ennél is fontosabb ugyanakkor, hogy az uniós turisztikai ágazat 
fejlesztése előtt komoly közép- és hosszú távú kihívások állnak, különösen a zöld 
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átállással, a digitalizációval és az új technológiák integrációjával, valamint az ágazat 
versenyképességével és rezilienciájával kapcsolatban14. 

20 Ezzel egyidejűleg a turisták magatartása is a fent említett kihívások némelyikét 
tükröző, új sémák szerint alakul. A jövőben a turisztikai keresletet a növekvő 
környezettudatosság, a digitális szolgáltatások és az új technológiák fokozottabb 
használata, a személyre szabottabb utazási élmények felé való elmozdulás, a jóllét, a 
helyi közösségekkel és kultúrával való kapcsolatok előtérbe helyezése, valamint a 
biztonsági és egészségügyi protokollokkal kapcsolatos növekvő aggályok fogják 
vezérelni (lásd: 7. ábra). 

7. ábra. Új turisztikai sémák 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az UNWTO, az OECD és a WTTC dokumentumainak elemzése alapján. 

                                                      
14 A Bizottság szolgálatainak munkadokumentuma: „Egy átállási pálya közös megalkotására 

irányuló forgatókönyvek a turizmus számára, egy reziliensebb, innovatívabb és 
fenntarthatóbb ökoszisztéma érdekében” (SWD(2021) 164 final, 2021.6.21.). 
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21 E tekintetben a turizmusfejlesztés egyik legkiemelkedőbb koncepciója a 
fenntartható turizmus, amely a turizmusfejlesztés környezeti, gazdasági és társadalmi-
kulturális vonatkozásainak kiegyensúlyozása révén garantálja a turizmus hosszú távú 
fenntarthatóságát15. Itt felvetődik az is, hogyan kezeljük a turizmus éghajlatváltozásra 
gyakorolt hatását. Az Unióban az európai zöld megállapodás16 biztosítja a fenntartható 
turizmus megvalósításának átfogó szakpolitikai keretét. 

  

                                                      
15 UNWTO, Sustainable development. 

16 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai zöld megállapodás (COM(2019) 
640 final, 2019.12.11.). 

https://www.unwto.org/sustainable-development?_sm_au_=iVVFgjZ4f6nT7Lj5VkFHNKt0jRsMJ
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Az ellenőrzés hatóköre és módszere 
22 Ellenőrzésünk során azt vizsgáltuk, hogy az uniós turisztikai ágazatot támogatni 
hivatott, a 2014–2020-as időszakban hozott bizottsági intézkedések eredményesek 
voltak-e. Ehhez áttekintettük, hogy: 

— a Bizottság turisztikai stratégiája eredményesen kezelte-e a turisztikai ágazat 
szükségleteit, és hogy e stratégiát a változó prioritások szerint rendszeresen 
aktualizálták-e; 

— az ERFA állami turisztikai beruházásokhoz nyújtott pénzügyi támogatása 
összhangban állt-e a hatályos uniós, nemzeti és regionális turisztikai stratégiákkal 
és fenntartható volt-e, valamint azokra a beruházásokra összpontosított-e, 
amelyek a projekten túlmutató módon hozzáadott értéket képviselnek; 

— a Bizottság tett-e lépéseket a Covid19-világjárvány turisztikai ágazatra gyakorolt 
hatásának mérséklésére. 

23 E kérdések megválaszolása érdekében elemeztük a Bizottság által folytatott 
tevékenységeket és a turisztikai stratégiájával összefüggésben rendelkezésre álló 
dokumentumokat, a tagállamokkal való együttműködését, valamint a turisztikai 
beruházások – különösen az ERFA-n keresztül történő – finanszírozása tekintetében 
általa nyújtott támogatást és iránymutatást. Elemzésünk a Belső Piaci, Ipar-, 
Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (DG GROW) és a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság (DG REGIO) tevékenységeire terjedt ki. 

24 Négy tagállamban (Magyarország, Lengyelország, Románia és Spanyolország) 
vizsgáltuk meg a turizmussal összefüggő kiadások szempontjából leginkább releváns 
ERFA operatív programot, különös figyelemmel a program kialakítására a turisztikai 
beruházások tekintetében. E tagállamokat a turisztikai beruházásokhoz nyújtott uniós 
támogatású finanszírozás számukra folyósított összege, a turisztikai ágazatuk GDP-
jükhöz viszonyított jelentősége és a földrajzi sokféleség alapján választottuk ki. 

25 Egy 32, ERFA-támogatással megvalósított, állami turisztikai projektből álló mintát 
vizsgáltunk, amelyeket e négy tagállam közigazgatási szervei hajtottak végre. Azért 
ezekre a projektekre összpontosítottunk, mivel ezek potenciálisan élénkíthették a 
turisztikai ágazat fejlődését régiójukban. A mintába 17 projektet vettünk fel a 2014–
2020-as időszakból, hogy vizsgáljuk a projektek kiválasztását, végrehajtását és 
eredményeik monitoringját. A projektek fenntarthatóságának további értékeléséhez 
kiválasztottunk 15 befejezett projektet a 2007–2013-as programozási időszakból is, 
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ugyanezen országokból. A II. melléklet sorolja fel a kiválasztott operatív programokat 
és az egyes operatív programok tekintetében a mintába felvett projektek számát. 
A III. melléklet térképeket tartalmaz, amelyek megadják az ezen ellenőrzés során 
vizsgált projektek címét és helyszínét. 

26 Megállapítottuk, mely fő intézkedésekre tett javaslatot a Bizottság a Covid19-
világjárvány európai turisztikai ágazatra gyakorolt hatására reagálva. Végezetül 
áttekintettük a 2021–2027-es időszakban a turizmushoz nyújtandó uniós pénzügyi 
támogatás kialakításával kapcsolatos bizottsági fellépéseket. 

27 A következőkkel készítettünk interjút: 

o a Bizottság munkatársai, valamint az illetékes hatóságoknak (pl. a turizmusért 
felelős minisztériumok), a kiválasztott operatív programok irányító hatóságainak 
és a mintába felvett projektek kedvezményezettjeinek képviselői a négy 
tagállamban; 

o a turizmussal foglalkozó főbb nemzetközi szervezetek – az ENSZ Idegenforgalmi 
Világszervezete (UNWTO), az OECD, az Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC), 
az Európai Turisztikai Bizottság (ETC), az Európai Utazásközvetítők és 
Utazásszervezők Szövetsége (ECTAA), valamint a NECSTour (Európai régiók 
hálózata a versenyképes és fenntartható idegenforgalomért) – szakértői. 

28 Az ellenőrzés idején hatályos, Covid19-járvánnyal összefüggő korlátozások miatt 
nem tudtunk helyszíni látogatást tenni az ellenőrzés alá vont négy tagállamban. Ezért a 
kiválasztott projektek fizikai végrehajtásáról közvetlen bizonyítékot nem gyűjtöttünk. 
Az e vonatkozással kapcsolatos minden észrevételünk igazoló dokumentumokon 
alapszik. 

29 Ellenőrzésünk célja, hogy információkat biztosítson a Bizottságnak a 2030-ra 
szóló, közép- és hosszú távú célkitűzéseket magában foglaló, átfogó turisztikai stratégia 
meghatározására irányuló munkájához. Várakozásaink szerint ellenőrzésünk a 2021–
2027-es időszakban a turisztikai beruházásokhoz nyújtandó uniós pénzügyi 
támogatások jobb kialakításához és végrehajtásához is hozzájárul majd, hogy 
kézzelfogható és fenntartható eredményeket sikerüljön elérni általuk. 
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Észrevételek 

Az uniós turisztikai stratégia felkészítetlenül áll az ágazatot érő 
kihívások előtt 

30 A Bizottság a szakpolitikai irányvonalait és finanszírozási prioritásait a jogalkotók 
által a stratégiákban vagy hasonló dokumentumokban megállapított célkitűzések 
mentén határozza meg. Egy stratégia akkor lehet eredményes, ha egyedi prioritásokat 
rögzít, azonosítja az uniós támogatási intézkedéseket és az ütemtervet, valamint leírja, 
hogy milyen kapcsolódó erőforrások révén lehet azt végrehajtani. Emellett ahhoz, hogy 
választ tudjon adni az ágazat folyamatosan változó szükségleteire és kihívásaira, a 
stratégiát megfelelően aktualizálni kell. Áttekintettük a Bizottság 2014–2020-as 
időszakban hatályos turisztikai stratégiáját, valamint az ellenőrzés alá vont négy 
tagállam nemzeti szintű turisztikai stratégiáit. Megkerestük az érdekelt feleket is, hogy 
fejtsék ki álláspontjukat a Bizottság turizmussal kapcsolatos megközelítéséről. 

A Bizottság uniós turisztikai stratégiája 2010-re nyúlik vissza 
A Bizottság kétszer aktualizálta a turisztikai prioritásait a 2014–2020-as időszakban, 
de stratégiáját nem módosította 

31 2010 júniusában a Bizottság közleményt adott ki, amelyben meghatározta a 
legutóbbi uniós turisztikai stratégiát17. A Bizottság kinyilvánította szándékát, hogy 
„szorgalmazza az idegenforgalomhoz kapcsolódó kezdeményezések összehangolt 
megközelítését, illetve olyan új cselekvési keretet határozzon meg, amely a turizmus 
versenyképességének növelését szolgálja, és biztosítja, hogy az ágazat képes legyen 
fenntartható módon fejlődni”. A közlemény négy átfogó prioritást határozott meg a 
turizmus fellendítésére (lásd: 8. ábra), valamint egy sor konkrét bizottsági intézkedést 
e prioritásokhoz kapcsolódóan. Az intézkedések végrehajtására ugyanakkor a 
közlemény nem tűzött ki határidőt. Végezetül a bizottsági stratégia azt sem határozta 
meg, hogy a tagállamok és a bizottsági főigazgatóságok miként vegyék igénybe az uniós 
finanszírozást e prioritások megvalósításához. 

                                                      
17 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Európa, a világ első számú turisztikai 
célpontja – az európai turizmus új politikai kerete” (COM(2010) 0352 végleges). 
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8. ábra. A turisztikai prioritások alakulása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a COM(2010) 352 bizottsági közlemény és a TAC üléseinek jegyzőkönyvei 
alapján. 

32 Azóta a turisztikai prioritások, jóllehet nem maga a stratégia, kétszer is 
felülvizsgálat tárgyát képezték az új Bizottságok kinevezését követően, a TAC-val 
folytatott konzultációk nyomán: 

o 2015 decemberében a Bizottság több felülvizsgált turisztikai prioritást jelentett 
be. E prioritásokban olyan, a turisztikai ágazat fejlesztése szempontjából releváns 
új elemek jelentek meg, amelyekkel a 2010. évi közlemény nem foglalkozott, mint 
a digitalizáció, illetve a turisztikai dolgozók készségeinek és kompetenciáinak 
fejlesztése. A felülvizsgált prioritásokat azonban nem kísérték konkrét 
intézkedések, amint pedig arra a Bizottság eredetileg javaslatot tett a 
tagállamoknak címzett vitaanyagában18. 

                                                      
18 Véleménycsere a Tanács COMPCRO munkacsoportjával, 2015.4.21. 

A 
TURISZTIKAI 
PRIORITÁSOK 
ALAKULÁSA

1. Az idegenforgalmi ágazat versenyképességének ösztönzése 
Európában

2. Fenntartható, felelősségteljes és minőségi idegenforgalom 
kialakításának elősegítése

3. Európa mint fenntartható és minőségi úti célokat kínáló régió 
arculatának ápolása és ismertségének növelése

4. Az Unió szakpolitikáiban rejlő és pénzügyi eszközeiből adódó 
lehetőségek maximális kiaknázása a turizmus fejlesztésére

1. Új eszközök bevonzása és az üzleti környezet javítása a 
turisztikai ágazatban

2. Közös promóció (különösen a legfontosabb harmadik 
országok felé) és nemzetköziesítés

3. A digitális forradalom minden lehetőségének kiaknázása

4. A készségek és kompetenciák javítása, hogy az ágazat 
számára biztosítottak legyenek a szükséges készségek és 
javuljon a munkahelyek minősége

1. Intelligens turizmus, digitalizáció és innováció (ideértve a 
megosztáson/együttműködésen alapuló gazdaságot is)

2. Fenntartható és felelős turizmus

3. Európa mint turisztikai célpont népszerűsítése, ideértve 
a turisztikai termékek diverzifikálását és a turisztikai 
vállalkozások nemzetköziesítését

4. Készségek és képzés/a munkaerő mobilitása

5. Az üzleti környezet javítása és a forráshoz jutás 
elősegítése

2010

2019

2015
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o 2019 novemberében a Bizottság kiigazította az uniós turisztikai prioritásokat az 
európai zöld megállapodással összhangban, és különleges figyelmet fordított a 
fenntartható és felelős turizmusra, valamint a digitális alkotóelem fókuszát 
kibővítette az intelligens turizmusra és az innovációra is. Ugyanakkor ezekhez a 
kiigazított prioritásokhoz sem kapcsolódtak konkrét intézkedések, sem arra 
irányuló javaslatok, hogy miként kellene a legjobban kihasználni az uniós 
finanszírozást e prioritások megvalósítása érdekében. 

33 A hivatalosan hatályos stratégia még mindig a 2010. évi közleményben 
meghatározott stratégia. Ráadásul noha a Bizottság a 2014–2020-as időszakban 
felülvizsgálta a turisztikai prioritásait az átfogóbb szakpolitikai stratégiáival 
összefüggésben, nem határozott meg cselekvési tervet stratégiája és a felülvizsgált 
prioritások végrehajtásának elősegítésére. 

2014 óta jelentősen csökkent a turisztikai politikával foglalkozó bizottsági személyi 
állomány 

34 Az új turisztikai stratégia meghatározását jellemző ambícióhiány abban is 
tükröződik, hogyan alakult a Bizottságon belül közvetlenül a turisztikai politikával 
foglalkozó munkatársak létszáma. 2014-ig két egység, összesen mintegy 40 fő 
foglalkozott a turizmussal kapcsolatos ügyekkel19 (egy az általános szakpolitikai 
kérdésekkel, egy pedig a turizmus kulturális eszközeivel). 2014-ben a Belső Piaci, Ipar-, 
Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságon belül egyetlen turizmussal foglalkozó 
egységet hoztak létre, amely a korábbi két egység személyzetét tömörítette, de ezen 
egység feladatkörébe került a textil- és a kreatív ágazat is. 2014 és 2018 között ezen 
egység teljes személyi állománya a felére csökkent. 2021 márciusában a Belső Piaci, 
Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság átszervezése sem változtatott 
jelentősen a helyzeten: létrejött egy „Turizmus és textilipar” feladatkörrel megbízott 
egység, de a közvetlenül a turizmussal foglalkozó munkatársak létszáma hasonló 
maradt (12 fő). 

Az ellenőrzés alá vont tagállamok az uniós stratégiában szereplőkhöz 
hasonló prioritások mentén alakítják ki saját turisztikai stratégiájukat 

35 Mindegyik tagállam maga határozza meg a saját turisztikai stratégiáját. 
A IV. melléklet sorolja fel valamennyi tagállam vonatkozásában a hatályos nemzeti 

                                                      
19 A két egység a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóságon (DG ENTR) belül működött. E 

főigazgatóság 2014-ben összeolvadt a Belső Piaci Főigazgatósággal (DG MARKT), így jött 
létre a DG GROW. 
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turisztikai stratégiákat. Azt várnánk, hogy az uniós és a nemzeti stratégiák 
összeegyeztethetők és összehangoltan dolgozzák ki őket. Az ellenőrzés hatálya alá 
tartozó négy tagállamban megvizsgáltuk, hogy turisztikai stratégiáik figyelembe veszik-
e a bizottsági stratégiát (az 1. háttérmagyarázat vázolja e stratégiákat). 

1. háttérmagyarázat. A turisztikai stratégiák fő szempontjai az 
ellenőrzés alá vont négy tagállamban 

Magyarország 

A jelenlegi nemzeti turisztikai stratégia a „Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 
2030” címet viseli20. A stratégia hosszú távú célja, hogy a turizmus a gazdasági 
növekedés egyik vezető ágazata legyen az országban. A Covid19-világjárványra 
való tekintettel ugyanakkor a stratégia jelenleg felülvizsgálat alatt áll. A magyar 
hatóságok hangsúlyozták, hogy a fenntarthatóság, valamint a biztonság és a 
digitalizáció elsődleges fontosságú lesz az új stratégiában. 

Lengyelország 

A hatályos nemzeti turisztikai stratégia a „Turizmusfejlesztési program 2020-ig”21. 
A stratégia fő prioritási területei többek között a korszerű turisztikai irányító 
rendszerek, kompetens turisztikai humánerőforrás, a versenyképes turizmus, 
valamint a regionális és helyi fejlődés ösztönzése és az állampolgárok 
életminőségének javítása. Az új stratégiával kapcsolatos munka az előkészületi 
szakaszban van. 

Románia 

Hatályban van egy Turisztikai Beruházási Főterv, valamint két nemzeti ágazati 
stratégia: az egyik az ökoturizmussal, a másik a gyógyfürdőkkel kapcsolatos 
turizmussal foglalkozik22. A román kormány jelenleg dolgozik egy integrált nemzeti 
turisztikai stratégián. E stratégia fő célkitűzése, hogy Románia magas színvonalú 
turisztikai célponttá váljon 2030-ra, egyedi kulturális és természeti örökségére 
összpontosítva. A Covid19-világjárvány okozta gondok közt ez a munka jelenleg 
szünetel. 

                                                      
20 Magyar Turisztikai Ügynökség, Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030, 2017. október. 

21 Sport- és Turisztikai Minisztérium, Turizmusfejlesztési program 2020-ig, 2015. szeptember. 

22 Románia Kormánya: Nemzeti Turisztikai Beruházási Főterv, a 2017. augusztus 4-i 558. sz. 
határozat; a Gyógyfürdőturizmus Nemzeti Stratégiája, a 2019. augusztus 8-i 572. sz. 
határozat; az Ökoturizmus Nemzeti Stratégiája, a 2019. május 30-i 358. sz. határozat. 
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Spanyolország 

A jelenlegi nemzeti turisztikai stratégia a Spanyol Horizont 2020 Turisztikai Terv23, 
amelyet időközben részben felülvizsgáltak, hogy új elemekkel egészítsék ki és 
aktualizálják a különböző fellépéseket és stratégiai irányvonalakat. Kidolgozás alatt 
áll az új Fenntartható Turizmus Nemzeti Stratégiája 2030. E stratégia áttekinti 
majd a Covid19-világjárvány hatását, és a következő évtizedben a turisztikai ágazat 
előtt álló kihívásokat elemezve stratégiai iránymutatást ad a spanyol turisztikai 
politika számára. 

36 Elemzésünk összességében azt mutatta, hogy a négy nemzeti stratégia a 
bizottsági stratégiában meghatározottakhoz hasonló prioritásokat tűzött ki, köztük a 
turizmus fenntarthatóságát és színvonalát, a digitalizációt és a versenyképességet. 
Egyik stratégia sem hivatkozik a 2010. évi bizottsági közleményben foglalt 
prioritásokra, sem azok 2015. vagy 2019. évi aktualizált változatára. 

37 Mind a négy tagállam stratégiája jelenleg felülvizsgálat alatt áll, hogy releváns 
legyen a 2030-ig tartó időszakban is. Mivel ezt a munkát az egyes tagállamok független 
módon végzik el, fennáll a kockázat, hogy nem foglalkoznak kellőképpen a turizmus 
határterületeket érintő szempontjaival. Ezzel egyidejűleg a Bizottság jelenleg dolgozik a 
2030-ra szóló uniós turisztikai menetrenden (lásd: 41. bekezdés). 

A Covid19-világjárvány hatása miatt sürgető szükség van megújult uniós 
turisztikai stratégiára 
A nemzeti hatóságok kedvezőbben értékelik a 2014–2020-ra vonatkozó bizottsági 
stratégiát, mint a turisztikai ágazat képviselői 

38 A ellenőrzésünk során vizsgált négy tagállamban a turisztikai politikáért felelő 
nemzeti hatóságok általában pozitívan értékelték az Unió 2014–2020-ra szóló 
turisztikai prioritásait és támogató intézkedéseit. Rámutattak ugyanakkor arra is, hogy 
a Covid19-világjárvány turisztikai ágazatra gyakorolt hatására tekintettel, a változó 
körülményekre reagálva fontos lehet az uniós turisztikai stratégia aktualizálása, 
valamint egy, a jövőben reziliensebb ágazathoz vezető út körvonalazása. 

39 Ezzel egyidejűleg az uniós turisztikai ágazat és a nemzetközi turisztikai 
szervezetek ellenőrzésünk keretében megkérdezett képviselői elmondták, hogy bár az 

                                                      
23 Ipari, Turisztikai és Kereskedelmi Minisztérium, Spanyol Horizont 2020 Turisztikai Terv, 

2007. november. 
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Unió turisztikai célpontként világszinten vezető pozícióval bír, még sincs közös 
turisztikai stratégiája, sem az ágazat jövőjére vonatkozó ütemterve. Megjegyezték azt 
is, hogy a Bizottságnak vezető szerepet kellene vállalnia mind e stratégia 
kidolgozásában, mind annak végrehajtásában. 

A Bizottság megtette az első kezdeményezéseket egy új turisztikai stratégia 
irányában 

40 2020 májusában, tekintettel a Covid19-világjárvány turisztikai ágazatra gyakorolt 
jelentős hatására, a Bizottság közzétette a „Turizmus és közlekedés 2020-ban és azon 
túl” című közleményét24. A közlemény rövid távú ajánlásokat fogalmazott meg a 
Covid19 2020-as nyári szezonra gyakorolt hatásának kezelésére vonatkozóan (lásd: 66. 
bekezdés). A jövőt illetően a Bizottság javaslatot tett egy európai turisztikai 
kongresszus megszervezésére, hogy megvitassák a turizmus jövőjét és megkezdjék a 
2050-ig tartó időszakra szóló európai turisztikai menetrend kidolgozását. 

41 2021 májusában a Bizottság bejelentette egy különleges intézkedés, a „zöld és 
digitális átállási pályák közös létrehozása” elnevezésű fellépés beindítását25. Ezt 
követően, 2021 júniusában a Bizottság közzétette az „Egy átállási pálya közös 
megalkotására irányuló forgatókönyvek a turizmus számára, egy reziliensebb, 
innovatívabb és fenntarthatóbb ökoszisztéma érdekében” című dokumentumot26, 
amely a 2030-ig tartó időszakra vonatkozik. Emellett nyilvános konzultációt is 
kezdeményezett annak megállapítására, hogy melyek az említett célkitűzés 
megvalósítása szempontjából a legmegfelelőbb intézkedések. 

                                                      
24 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Turizmus és közlekedés 2020-ban és azon 
túl” (COM(2020) 550 final, 2020.5.13.). 

25 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „A 2020. évi új iparstratégia frissítése: 
Erősebb egységes piac kiépítése Európa fellendülése érdekében” (COM(2021) 350 final, 
2021.5.5.). 

26 A Bizottság szolgálatainak munkadokumentuma: „Egy átállási pálya közös megalkotására 
irányuló forgatókönyvek a turizmus számára, egy reziliensebb, innovatívabb és 
fenntarthatóbb ökoszisztéma érdekében” (SWD(2021) 164 final, 2021.6.21). 
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Az uniós jogalkotók egy új, a Covid19 utáni időszakra szóló turisztikai stratégia 
megalkotására szólítanak fel 

42 Az Európai Parlament határozottan felszólította a Bizottságot, hogy aktualizálja 
turisztikai stratégiáját27. 2021 márciusában állásfoglalást fogadott el „A fenntartható 
turizmusra vonatkozó uniós stratégia létrehozásáról”28, amelyben felhívta a 
Bizottságot, hogy 2021-ben terjesszen elő cselekvési tervet és dolgozzon ki a 
fenntartható és stratégiai turizmusra vonatkozó, aktualizált uniós stratégiát, amely a 
2010. évi közleményben megfogalmazott stratégia helyébe lép. 

43 Hasonlóképpen a 2021 májusában ülésező Versenyképességi Tanács29 felkérte a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki európai turisztikai menetrendet a 
2030/2050-ig tartó időszakra. Ezt a megfelelő érdekelt felekkel együttműködésben kell 
elvégezni, és a dokumentumnak foglalkoznia kell a turisztikai ökoszisztéma zöld és 
digitális átállásának ösztönzéséhez, valamint a turizmus versenyképességének, 
rezilienciájának és fenntarthatóságának megerősítéséhez kapcsolódó fő stratégiai 
kihívásokkal. 

A 2014–2020-as időszakban az ERFA-ból a turisztikai 
közberuházásokhoz nyújtott pénzügyi támogatást az uniós és 
nemzeti turisztikai célkitűzések vezérelték, de a 
projektkiválasztás hiányosságai csorbították e támogatás 
eredményességét 

Az ERFA operatív programok kialakítása összhangban állt az uniós, 
nemzeti és regionális turisztikai stratégiákkal 

44 Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság értékelése szerint milyen volt az összhang 
egyfelől a partnerségi megállapodások és az operatív programok, másfelől a bizottsági 

                                                      
27 Az Európai Parlament 2015. október 29-i állásfoglalása az európai turizmus 

előmozdításának új kihívásairól és elképzeléseiről (2014/2241(INI)), valamint az Európai 
Parlament 2020. június 19-i állásfoglalása a közlekedésről és az idegenforgalomról 2020-ban 
és azon túl (2020/2649(RSP)). 

28 P9_TA(2021)0109 – Az Európai Parlament 2021. március 25-i állásfoglalása a fenntartható 
turizmusra vonatkozó uniós stratégia létrehozásáról (2020/2038(INI)). 

29 A Tanács következtetései: „A következő évtized európai turizmusa: fenntartható, reziliens, 
digitális, globális és szociális” (elfogadva: 2021.5.27.). 
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turisztikai stratégia és prioritások között. Azt is áttekintettük, hogy az operatív 
programok beruházási prioritásai összhangban voltak-e a hatályos nemzeti és 
regionális turisztikai stratégiákkal, amelyeket az uniós programozáson kívül, 
függetlenül határoznak meg. 

45 Annak értékelését, hogy az operatív programok tematikus célkitűzései és 
beruházási prioritásai összeegyeztethetőek-e a partnerségi megállapodásokkal, a 
Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság vezette, más bizottsági főigazgatóságokkal is 
konzultálva. Ez az értékelés az operatív programok elfogadásához vezető folyamat 
része. 

46 A kiválasztott partnerségi megállapodások és ERFA operatív programok bizottsági 
értékelése nyomán több észrevételt küldtek a tagállamoknak az operatív programokra 
vonatkozó észrevételeket tartalmazó hivatalos levelekben. Ezekben a levelekben a 
turizmussal kapcsolatos észrevételek középpontjában az általános regionális fejlesztési 
stratégiákkal való összeegyeztethetőség állt. A Bizottság pontosításokat és további 
információkat kért, ami esetenként az operatív programok kiigazításához vezetett. 

47 Az ERFA 2014–2020-as időszakra vonatkozó szabályozási kerete nem tartalmazott 
semmilyen egyedi beruházási prioritást vagy előzetes feltételrendszert a turisztikai 
beruházások tekintetében. Mivel nem volt ilyen jogi kötelezettség, a Bizottság nem 
ellenőrizte kifejezetten az operatív programoknak az uniós turisztikai stratégia 
prioritásaival, illetve a hatályos nemzeti vagy regionális turisztikai stratégiákkal való 
összeegyeztethetőségét. 

48 Összességében elemzésünk rámutatott arra, hogy az ezen ellenőrzés keretében 
vizsgált ERFA operatív programok turisztikai beruházásaihoz nyújtott pénzügyi 
támogatás célirányosítása összhangban állt az irányító hatóságok által végzett előzetes 
értékeléssel és a megfelelő partnerségi megállapodások rendelkezéseivel. 
A kiválasztott operatív programok tekintetében a következő négy közös, átfogó 
prioritást azonosítottuk: 

o a turisztikai infrastruktúra és termékek fejlesztése; 

o a turisztikai vállalkozások versenyképességének ösztönzése; 

o a nemzeti és kulturális helyszínek mint turisztikai erőforrások védelme és 
népszerűsítése; 

o a helyi gazdaság fejlesztésének és a munkahelyteremtésnek az előmozdítása. 
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Mindezek a prioritások általánosságban összhangban álltak a hatályos regionális 
fejlesztési tervek célkitűzéseivel és adott esetben a konkrét nemzeti és regionális 
turisztikai stratégiákkal. 

A projekteket különböző eljárásokkal választják ki, de a kezdeti tervezés 
és az igényfelmérés hiányosságai veszélyeztetik az uniós 
társfinanszírozású turisztikai beruházások eredményességét és 
fenntarthatóságát 

49 Megvizsgáltuk, hogyan történt a kiválasztás és a végrehajtás a négy tagállam 
közigazgatási szervei által benyújtott projektekből álló mintában. Különösen azt 
tekintettük át, hogy a projektek kiválasztási szempontjai összhangban voltak-e az 
operatív program beruházási prioritásaival és a nemzeti és regionális turisztikai 
stratégiákkal, hogy a kiválasztási folyamat garantálta-e, hogy csak kiforrott és jól 
megtervezett projekteket válasszanak ki, valamint hogy a kiválasztott projekteket 
ténylegesen megvalósították-e, azok fenntarthatóak voltak-e és hatásuk túlmutatott-e 
az egyedi projekten. 

A tagállamok eltérő kiválasztási eljárásokat alkalmaztak 

50 A tagállamok eltérő eljárások segítségével értékelték és választották ki a 
közigazgatási szervek által bemutatott turisztikai projekteket: versenyalapú pályázati 
felhívással, részvételi szándék kifejezésére irányuló felhívással, „érkezési sorrend” 
szerint vagy a támogatandó turisztikai helyszínek előválogatott listáiról. Mindezek az 
eljárások indokolhatóak lehetnek az ilyen típusú projektek tekintetében, és tagállami 
hatáskörbe tartozik annak eldöntése, hogy melyiket alkalmazzák. Elemzésünk azt 
mutatta, hogy a kiválasztási eljárás általában összhangban volt az alkalmazandó 
szabályokkal, a stratégiai orientációval és az adott operatív program kapcsán 
jóváhagyott kiválasztási szempontokkal. 

Több projekt esetében nem történt megfelelő kezdeti tervezés és igényfelmérés 

51 Több vizsgált projekt tekintetében azt állapítottuk meg, hogy a projektjavaslatok 
nem tanúskodtak megfelelő kezdeti tervezésről és igényfelmérésről, így 
keresletelemzésről sem. Ez gyakran késedelmekhez, a költségek túllépéséhez és a 
projektek hatókörének megváltozásához vezetett a projektek végrehajtása során (erre 
példáért lásd: 2. háttérmagyarázat). 
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2. háttérmagyarázat. Jelentős hatókörszűkítés, késedelmek: egy 
spanyol projekt (példa) 

2017-ben indult egy olyan projekt, amely három, összesen 368 km hosszúságú 
kerékpárút megépítésére irányult; a kerékpárutak egyike a 8-as Eurovelo út része 
Spanyolország Cádiz tartományában. Az eredeti költségvetés 13,1 millió euró volt, 
amelyhez az Unió 10,5 millió euróval járult volna hozzá. A projekt célja az volt, 
hogy közreműködjön a régió fenntartható turizmusának kialakításában. A 
végrehajtás során ugyanakkor különböző, a projekt tervezési szakaszában előre 
nem látott adminisztratív és műszaki problémák miatt a projekt hatókörét jelentős 
mértékben le kellett csökkenteni (a kiépíteni tervezett út hossza 149 km-re 
csökkent). 2021 márciusáig mindössze 2 km kerékpárutat vettek használatba. 

A hatókör jelentős csökkenése ellenére az eredeti költségvetést megközelítőleg 
30%-kal, 17,3 millió euróra növelték, amelyből az Unió 13,8 millió eurót fizetne. A 
költségvetés növekedésének oka különböző tervezési és kivitelezési részletek 
változásában rejlett: például módosításokat vezettek be az utak szilárdságának 
javítása érdekében, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a jövőbeni karbantartás 
szükségességét, vagy egyes útszakaszokat meghosszabbítottak, közutakat és 
vízfolyásokat elkerülendő. Az eredeti tervek szerint 2020 végére lezáruló projekt 
megvalósulását jelenleg 2023 júniusára ütemezik. 

52 A mintába felvett projektek esetében különösen gyakori probléma volt a 
projektek végrehajtásában bekövetkezett késedelem. A 2014–2020-as időszak 
tekintetében mintába vett 17 projektből 11 esetében következett be (vagy volt 
várható) az eredeti támogatási megállapodásban rögzített lezárási időponthoz képest 
hat hónapos vagy annál hosszabb késedelem. Négy magyarországi, egy lengyelországi, 
két romániai és négy spanyolországi projekt esetében volt ez a helyzet. 
Magyarországon egy további projektet visszavontak a helyszíni ellenőrzési munkánk 
során. E késedelmek fő okai a következők: 

o adminisztratív problémák: hosszú vagy eredménytelen ajánlati felhívások, 
késedelmek az építési engedélyek beszerzésében, a földek megszerzésével 
kapcsolatos nehézségek, változások a regionális/helyi kormányzatban; 

o kivitelezési gondok: műszaki és környezetvédelmi problémák, amelyek miatt át 
kellett tervezni a projektet, a kivitelezés átmeneti felfüggesztése az időjárási 
körülmények miatt, a Covid19-világjárvánnyal összefüggő korlátozó intézkedések. 

53 A projekttervezés egy másik egyedi hiányossága, amely veszélyeztetheti a 
projektek fenntarthatóságát és eredményességét, ha a közelben hasonló jellegű 
projektet finanszíroznak (példát lásd: 3. háttérmagyarázat). 
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3. háttérmagyarázat. Uniós finanszírozás annak ellenére, hogy a 
közelben hasonló jellegű uniós finanszírozású projekt található: egy 
lengyel projekt példája 

Lengyelországban társfinanszírozást nyújtottak történelmi közterek felújításához 
egy fürdőváros központjában. A projekt jól illeszkedett a városnak a turisztikai, 
szabadidős és gyógyfürdő-infrastruktúrára és -létesítményekre irányuló fejlesztési 
stratégiájába, amelynek részét képezte több kiegészítő, társfinanszírozott projekt. 

Ugyanakkor megállapítottuk, hogy egy közeli (mindössze 10 km-re található), 
hasonló természeti erőforrásokkal rendelkező fürdővárosban egy másik fejlesztési 
tervet valósítanak meg. Ebben a tervben hasonló outputokat előirányzó, szintén 
uniós társfinanszírozású projektek szerepeltek. Ahelyett, hogy közös fejlesztési 
tervet dolgoztak volna ki egy közös és egymást kiegészítő turisztikai kínálat 
kialakítása érdekében, a két város saját, egyedi tervet és azokhoz kapcsolódó 
projekteket dolgozott ki, így a támogatás eredményességét és fenntarthatóságát 
veszélyeztetheti, hogy két közeli helyszínen hasonló infrastruktúrák részesülnek 
finanszírozásban. 

Nem minden lezárult projekt hatott kedvezően a régió turisztikai 
aktivitására 

54 Megvizsgáltunk egy 15 lezárult projektből álló mintát is, különösen azokra a 
projektekre összpontosítva, amelyek több éve lezárultak (ezek többségét a 2007–2013-
as időszakban finanszírozták), hogy elemezzük fenntarthatóságukat és a régió általános 
turisztikai aktivitására gyakorolt hatásukat. 

55 Elemzésünk nyomán vegyes kép rajzolódott ki. Több olyan projektet találtunk, 
amely megvalósította (sőt túl is szárnyalta) célkitűzéseit és sikeresen járult hozzá 
régiója turisztikai aktivitásának előmozdításához (példákat lásd: 4. háttérmagyarázat). 
Ezekben a projektekben az a közös, hogy a projekten túlmutatóan javították a turizmus 
színvonalát és az iránta való keresletet a régióban, ezáltal potenciális továbbgyűrűző 
hatásokat generáltak a helyi gazdaságban. 

4. háttérmagyarázat. Lezárult projektek, amelyek eredményesen 
mozdították elő a turizmust a régióban: néhány példa 

o Az egyik projekt egy kulturális komplexum és más turisztikai létesítmények 
fejlesztésére irányult egy északkelet-magyarországi várban. Lezárulását 
követően a projekt elérte a látogatók számának növelésével kapcsolatos 
tervezett célkitűzéseit. A vár két elismerésben is részesült mint családbarát 
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úticél, és 2020-ban megkapta a Travellers’ Choice díjat. A turisztikai kereslet 
élénkítésének köszönhetően a kedvezményezett helyi partnerekkel, például 
szálláshely-szolgáltatókkal és éttermekkel is aláírt információs és promóciós 
tevékenységekre irányuló együttműködési megállapodásokat. 

o Egy másik projekt a dél-lengyelországi hegyekhez közeli festői tavat 
megkerülő kerékpárút egy szakaszának megépítésére vonatkozott. A tavat 
korábban turisztikai infrastruktúra híján kevésbé látogatták a turisták. 
A projekt sikeresen lezárult és jelenleg is működik. Az önkormányzat szerint a 
kerékpárutat sűrűn használják, a kerékpárosok nagyon dicsérik, ami további 
turistaforgalmat vonz. Ráadásul a holtszezonban is működik, télen például 
sífutásra szolgáló útként. Nemrégiben megnyerte az egyedülálló regionális 
turistalátványosságok versenyét, és az egyik legszebb kerékpárútnak tartják 
Lengyelországban. 

o Egy másik projekt egy andalúziai (Spanyolország) világörökségi régészeti 
lelőhelyen található régi épület felújítását tűzte ki célul. A projekt lezárult, a 
felújított épületet jelenleg látogatóközpontként és múzeumként használják, 
ahol állandó és időszakos kiállítások mutatják be a régészeti lelőhely 
jelentőségét. A lelőhely működési és pénzügyi fenntarthatóságának 
garantálása érdekében irányítási és vezetési modellt dolgoztak ki. Amint az új 
létesítmények teljes mértékben üzembe lépnek a Covid19 miatti korlátozások 
feloldását követően, a látogatók számának jelentős emelkedése várható. 

56 Más projektek csak csekély hatást gyakoroltak a turizmus élénkítésére (vagy 
éppen semekkorát sem). Ennek okai a következők voltak: 

o a beruházások elszigeteltek maradtak, mivel nem kapcsolódtak más turisztikai 
infrastruktúrához, vagy mert kiegészítő projektek nem valósultak meg; 

o hiányzott az eredményes marketing és idegenforgalmi tájékoztatás; vagy 

o a támogatott infrastruktúrát elsődlegesen a helyi közösség használja (erre 
olvasható egy példa az 5. háttérmagyarázatban). 

5. háttérmagyarázat. Nem volt eredményes a turizmus régión belüli 
élénkítése, mivel a lezárult projektet elsődlegesen a helyi közösség 
veszi igénybe: egy lengyel példa 

Lengyelországban egy projekt szabadidőközpont megépítését tűzte ki célul egy 
faluban, egy nemrégiben kialakított mesterséges tó közelében. A központot egy 
meglévő futballstadion mellé építették: több szabadtéri és szabadidős létesítmény 
létrehozása mellett felújítottak és bővítettek egy meglévő épületet, hogy helyet 
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adjon egy rekreációs szobának, egy olvasószobának, egy turisztikai információs 
pontnak és a sportlétesítmények használói számára biztosított öltözőknek. 

A projekt egyszeri, elszigetelt beruházás, amelyet belefoglaltak a közeli tó 
fejlesztési tervébe, de a tervben meghatározott többi projektből szinte egy sem 
valósult meg, a tó körül pedig alig van turisztikai infrastruktúra. A projekt jobbára a 
helyi közösség javát szolgálja, és nemigen gyakorolt hatást a turizmus 
fejlesztésére. Az egyetlen egyértelműen turisztikai alkotóeleme, egy turisztikai 
információs pont, nem üzemel aktívan: nem működtet weboldalt és nem tesz 
közzé online információt. 

A bizottsági iránymutatásban szerepelt a turisztikai beruházások 
eredményessége és fenntarthatósága, de az számos szemponttal nem 
foglalkozott 

57 Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság kiadott-e iránymutatásokat a turisztikai 
beruházások ERFA általi támogatásának feltételeiről, illetve hogy segítsen a 
tagállamoknak az eredményes és fenntartható társfinanszírozandó turisztikai projektek 
kiválasztásában és megvalósításában. 

58 2014-ben a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság konkrét tematikus 
iránymutatást30 adott ki azokról a feltételekről, amelyek mentén a turisztikai ágazat 
ERFA-beruházásai vizsgálhatók a 2014–2020-as időszakban. Az iránymutatást a 
tagállami irányító hatóságok rendelkezésére bocsátották. Az iránymutatás konkrétan a 
következőket tartalmazza: 

o a turisztikai ágazat szempontjából releváns, a következőkhöz kapcsolódó 
beruházások példái: a turisztikai kínálat diverzifikálása és a turisztikai szezon 
bővítése; magas hozzáadott értéket képviselő turisztikai termékek vagy konkrét 
célcsoportokra irányuló termékek kialakítása; innovatív szolgáltatások és 
digitalizáció; 

o a turisztikai projektek eredményessége szempontjából jelentős kockázatot 
képviselő negatív példák, köztük egyszeri vagy elszigetelt projektek; olyan 
turisztikai beruházások, amelyek a létesítmények megkettőzéséhez vezetnek vagy 
kiszorító hatást eredményezhetnek; ötcsillagos szállodák vagy hivatásos 
sportszervezetek társfinanszírozása; 

                                                      
30 Thematic Guidance Fiche for Desk Officers on Tourism, 2. verzió, 2014.3.19. 
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o a következők figyelembevételének szükségessége: a projektek pénzügyi 
fenntarthatósága, a beruházások továbbgyűrűző hatásai (különösen a 
foglalkoztatás tekintetében), vagy a turisztikai szezonon kívüli gazdasági 
tevékenység. 

59 A Bizottság tematikus iránymutatása szerint az uniós finanszírozású 
infrastruktúra-projekteknek be kell ágyazódniuk a kapcsolódó növekedési, illetve 
fejlesztési stratégiákba, valamint fenntarthatónak és költséghatékonynak kell lenniük. 
Az iránymutatás azonban nem foglalkozik kellőképpen azzal a kockázattal, amikor az 
egyforma (vagy hasonló) turisztikai potenciállal bíró szomszédos területek stratégiái 
nem összeegyeztethetők egymással, vagy az uniós támogatásra kiválasztott projektek 
átfedésben vannak más közeli uniós finanszírozású projektekkel (miáltal csökken ezek 
fenntarthatósága), és hogy a projekteket megfelelően fenntartják-e a végrehajtást 
követő években. Ellenőrzésünkből kiderült, hogy e kockázatok némelyike valóban több 
ízben valósággá vált (példáért lásd: 3. háttérmagyarázat). 

Az eredmények monitoringja: a közös turisztikai mutatónak a 
projekteredmények nem minden típusára átfogóan kiterjedő, 
korlátozott használata 

60 Az uniós társfinanszírozású projektek eredményeit vonatkozó mutatók alapján 
kell figyelemmel kísérni. Áttekintettük a turizmus tekintetében alkalmazott 
monitoringkeretet, különösen a turisztikai beruházások tekintetében az ERFA-
rendeletben meghatározott mutatókat. A mintába felvett projektekre alkalmazandó 
monitoringrendelkezéseket is megvizsgáltuk. 

Csak egyetlen közös outputmutató vonatkozott a turizmusra a 2014–2020-as 
időszakban 

61 A 2014–2020-as időszakra vonatkozó ERFA-jogszabályok egyetlen közös 
outputmutatót tartalmaztak a turizmus tekintetében31: „A természeti és a kulturális 
örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett 
látogatások várható számának növekedése” (egység: látogatás/év). A Bizottság további 
részletekkel szolgált e mutató meghatározásáról és méréséről, amint azt a 
6. háttérmagyarázat bemutatja. 

                                                      
31 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és 

munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete. 
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6. háttérmagyarázat. A turizmusra vonatkozó közös mutató (2014–
2020-as időszak) 

A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő 
támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése 
(egység: látogatás/év) 

Ez a mutató az egy adott helyen a projekt lezárultát követő évben tett látogatások 
számának előzetesen becsült növekedését méri. Azokra a területfejlesztésekre 
alkalmazandó, amelyek célja látogatók vonzása és fogadása a fenntartható 
turizmust szem előtt tartva. Nemcsak azokra a helyekre terjed ki, ahol volt 
korábban turisztikai aktivitás, hanem azokra is, ahol nem (pl. nemzeti parkok vagy 
múzeummá alakított épületek). 

Forrás: A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság iránymutatása a monitoringról és értékelésről. 
9. mutató, 22. oldal. 

62 A Bizottság információt gyűjt a turisztikai közös outputmutató OP-szintű 
használatáról. Ez az információ tartalmazza az operatív programokban meghatározott 
célokat és az irányító hatóság által benyújtott éves végrehajtási jelentések szerint elért 
összesített értékeket. A Bizottság szerint a 27 tagállam közül 16 használja ezt a közös 
mutatót legalább egy ERFA operatív program esetében. Emellett a tagállamok 
programspecifikus mutatókat is alkalmazhattak. A 2014–2020-as időszakban azonban 
közös eredménymutatókat nem használtak. 

63 A 2021–2027-es időszak tekintetében az ERFA jogszabályi kerete két közös 
mutatót tartalmaz a turizmusra vonatkozóan32: „Támogatott kulturális és turisztikai 
helyszínek” (outputmutató) és „Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek 
látogatószáma” (eredménymutató). Ez utóbbi mutató hasonló az előző programozási 
időszakban használthoz, de most már helyesebben az eredménymutatók közé sorolják. 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó közös mutató nem tette lehetővé a 
projekteredmények minden típusának mérését 

64 A látogatószám növekedését szem előtt tartó közös outputmutató nem minden 
esetben teszi lehetővé a projektek szándékolt eredményei elérésének mérését, még 
akkor sem, ha azokat kifejtették a projektjavaslatban. Egy turisztikai projekt például 
irányulhat a szezonalitás csökkentésére, a turisztikai kiadások növelésére, új turisztikai 
vállalkozások létrehozására vagy a turisztikai helyek és létesítmények környezeti 

                                                      
32 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló, 2021. június 24-i (EU) 

2021/1058 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 1. táblázata. 
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hatásainak mérséklésére. Ezért kizárólag a monitoringinformáció alapján nem lehet 
átfogóan értékelni a turisztikai beruházások ERFA általi finanszírozásának eredményeit. 
Megjegyezzük, hogy a 2014–2020-as időszakban nyújtott ERFA-támogatás 2024 végéig 
elvégzendő utólagos értékelése33 elvileg lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy 
felmérje az említett időszakban nyújtott finanszírozásának az uniós turisztikai ágazatra 
gyakorolt hatását. Ezenfelül a 2021–2027-es időszakra vonatkozó félidős értékelést is 
2024 végére tervezik34. 

A Bizottság lépéseket tett a Covid19-világjárvány turisztikai 
ágazatra gyakorolt hatásának mérséklésére  

65 Elemeztük, hogy a Bizottság előterjesztett-e intézkedéseket és javaslatokat a 
Covid19-világjárvány uniós turisztikai ágazatra gyakorolt hatásainak enyhítésére és az 
ágazat időben, 2021 nyarára történő helyreállításának előmozdítására. 

66 2020 májusában a Bizottság több, konkrét turisztikai vonatkozású iránymutatásra 
és ajánlásra is javaslatot tett35 (lásd még: 40. bekezdés). Ezek az alábbiakat foglalták 
magukban: 

o a szabad mozgás visszaállítására és az Unió belső határain alkalmazott 
korlátozások megszüntetésére irányuló közös megközelítés; 

o az árufuvarozási és személyszállítási szolgáltatások fokozatos helyreállítását 
támogató keret, az utasok és a személyzet biztonságának garantálása mellett; 

o a turisztikai tevékenységek biztonságos és fokozatos helyreállításának kritériumai, 
valamint a szálláshelyek és vendéglátóipari létesítmények (például szállodák) 
egészségügyi protokolljának kidolgozására vonatkozó kritériumok. 

                                                      
33 Az európai strukturális alapokra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló, 2013. 

december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. cikke. 

34 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, 
az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra 
vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi 
támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló, 2021. 
június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke. 

35 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Turizmus és közlekedés 2020-ban és azon 
túl” (COM(2020) 550 final, 2020.5.13.). 
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67 Ezenfelül 2020 júniusában a Bizottság elindította a „Re-open EU” weboldalt, 
amely információt szolgáltat az egyes tagállamokban hatályos utazási korlátozásokról 
és higiéniai követelményekről. 

68 2020 novemberétől a Bizottság már támogatta a tagállamok igazolványokkal 
kapcsolatos munkáját az e-egészségügyi hálózatban, amely az e-egészségügyért felelős 
nemzeti hatóságokat összekötő önkéntes hálózat. Az első iránymutatást 2021 
januárjában tették közzé. 2021. május végén a Bizottság javaslatot36 tett a szabad 
mozgás Unióban történő korlátozásának koordinációjára vonatkozó tanácsi ajánlás37 
aktualizálására, és egyértelmű szabályokat határozott meg az uniós digitális Covid-
igazolvánnyal rendelkező személyekre vonatkozóan az utazási korlátozások 
feloldásának feltételeire. 

69 2021 júniusában az Európai Parlament és a Tanács megállapodott abban, hogy ezt 
az igazolványt 2021. július 1-jétől fogják alkalmazni, „uniós digitális Covid-igazolvány” 
néven. A rendelet 12 hónapig lesz alkalmazandó, de időbeli hatálya meghosszabbítható 
(lásd: 7. háttérmagyarázat). 

                                                      
36 Javaslat: A Tanács ajánlása a szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti korlátozására 

vonatkozó koordinált megközelítésről szóló, 2020. október 13-i (EU) 2020/1475 tanácsi 
ajánlás módosításáról. COM(2021) 294 final. 

37 A Tanács (EU) 2020/1475 ajánlása (2020. október 13.) a szabad mozgásnak a Covid19-
világjárvány miatti korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről. 

https://reopen.europa.eu/hu
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_hu
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_hu
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7. háttérmagyarázat. Az uniós digitális Covid-igazolvány: néhány 
háttér-információ 

Az uniós digitális Covid-igazolvány rendszere három különböző Covid19-
igazolványtípust foglal magában: az oltási igazolványt, a tesztigazolványt és a 
gyógyultsági igazolványt. Ezeket az igazolványokat térítésmentesen megkaphatja 
minden uniós polgár, a családtagjaik, valamint a tagállamok területén jogszerűen 
tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok, ha 
jogosultak másik tagállamba utazni. Az uniós igazolvány semmivel sem tartalmaz 
több információt, mint amennyi a jogosult személy oltottsági, teszteltségi vagy 
gyógyultsági állapotának megerősítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges. 
A tagállamokkal közös megjelenítési sablont38 dolgoztak ki, hogy megkönnyítsék a 
papírformátumú uniós Covid-igazolványok elismerését. Az igazolvány kiadható és 
használható bármely uniós tagállamban, valamint Izlandon, Svájcban, 
Liechtensteinben és Norvégiában. 

70 E rendelet elfogadásával a tagállamok megállapodtak abban, hogy nem szabnak ki 
további utazási korlátozásokat az uniós digitális Covid-igazolványok jogosultjaira, 
kivéve, ha e korlátozások a közegészség védelméhez szükségesek és azzal arányosak. 
Ebben az esetben a tagállamnak kellő időben tájékoztatnia kell a Bizottságot és a többi 
tagállamot, és meg kell indokolnia ezeket az új intézkedéseket. 

71 2021 nyarán az uniós polgárok ezt az igazolványt igazoló dokumentumként 
használták, hogy biztosított legyen a szabad mozgásuk, és hogy beléphessenek például 
kulturális és sporteseményekre, éttermekbe és szabadidős létesítményekbe. 2021. 
október közepéig a becslések szerint 591 millió39 ilyen igazolványt adtak ki. 

                                                      
38 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/covid-

certificate_paper_guidelines_en.pdf 

39 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Covid19-világjárvány idején 
a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és 
gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, 
ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló (EU) 2021/953 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 16. cikkének (1) bekezdése értelmében. COM(2021) 649 final, 2021.10.18. 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/covid-certificate_paper_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/covid-certificate_paper_guidelines_en.pdf
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72 Ezek a bizottsági kezdeményezések alapvetőek voltak az Unión belüli utazási és 
turisztikai tevékenységek helyreállításához 2021 nyarán. Az ellenőrzésünk keretében 
vizsgált négy tagállam nemzeti hatóságainak, a nemzetközi turisztikai szervezeteknek 
és a turisztikai ágazatnak az általunk az ellenőrzés során megkérdezett képviselői 
kedvezően ítélték meg a Bizottság javaslatait és a Covid19-világjárvány turisztikai 
ágazatra gyakorolt hatásának enyhítése érdekében végrehajtott bizottsági 
intézkedéseket.  
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Következtetések és ajánlások 
73 Ellenőrzésünk összességében azt állapította meg, hogy az uniós turisztikai 
ágazatot támogatni hivatott, a 2014–2020-as időszakban hozott bizottsági 
intézkedések részben voltak eredményesek. 

74 A Bizottság még 2010-ben határozta meg az Unió jelenlegi turisztikai stratégiáját. 
2015-től a Covid19-világjárványig a Bizottság felülvizsgálta az uniós turizmus 
prioritásait a tágabb szakpolitikai stratégiák összefüggésében, de nem dolgozott ki 
konkrét cselekvési tervet, amely e prioritások megvalósítását támogatta volna. 
Ezenfelül a bizottsági stratégia azt sem határozta meg, hogy a tagállamok és a 
bizottsági főigazgatóságok miként vegyék igénybe az uniós finanszírozást e prioritások 
megvalósításához. A Bizottság előremutató intézkedéseket kezdeményezett egy 2030-
ig szóló turisztikai menetrend kidolgozására, ami a helyes irányba tett lépésnek 
tekinthető. Ugyanakkor ennek még konkrétan is testet kell öltenie egy, a Covid utáni 
időszakra vonatkozó stratégiában és cselekvési tervben, amelyek meghatározzák a 
közép- és hosszú távú célkitűzéseket, valamint eredményes irányítási intézkedéseket 
tartalmaznak és gondoskodnak a megfelelő forrásokról (lásd: 30–43. bekezdés). 

1. ajánlás. Olyan új stratégiát kell meghatározni az uniós 
turisztikai ökoszisztéma számára, amely kifejezetten a turizmus 
fenntarthatóbb formáját elősegítő beruházások támogatására 
irányul 

A 2030-ig szóló eredményes turisztikai menetrend kidolgozása érdekében a Bizottság 
határozzon meg egy konszolidált új stratégiát az uniós turisztikai ökoszisztéma 
számára. Ez – a tagállamokkal együttműködésben kialakítandó – stratégia foglalkozzon 
az Unió környezetbarátabb és fenntarthatóbb turizmussal kapcsolatos célkitűzésével 
és a Covid19-világjárvány következményeinek kezelésével. A stratégia határozza meg a 
szükséges intézkedéseket és ütemtervet, és vegye figyelembe, hogy a rendelkezésre 
álló uniós finanszírozást (ideértve a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből 
nyújtott forrásokat is) hogyan használják fel azon turisztikai beruházások 
támogatására, amelyek elősegítik e célkitűzések megvalósítását. 

Határidő: 2022 közepe. 
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75 Az ERFA operatív programok figyelembe vették a hatályos uniós, nemzeti és 
regionális turisztikai stratégiákat a turizmusra vonatkozó beruházási prioritások 
kialakításakor és azok irányának meghatározásakor (lásd: 44–48. bekezdés). 

76 Az ERFA turisztikai projektjeire vonatkozó elemzésünk vegyes eredményeket 
mutatott: egyes projektek fenntarthatóak voltak és hozzájárultak a régió turisztikai 
aktivitásának előmozdításához, míg mások csak csekély hatást váltottak ki. Számos 
esetben a kezdeti projekttervezés és az igényfelmérés, valamint a projektkiválasztási 
szakasz terén mutatkozó hiányosságok a projekt hatókörének szűkítéséhez, 
késedelmekhez és a költségek túllépéséhez vezettek a projekt végrehajtása során. Az 
ERFA-finanszírozás turizmusban való felhasználásáról szóló bizottsági iránymutatás 
hasznos volt, de néhány releváns szempontra nem tért ki kellőképpen (lásd: 49–59. 
bekezdés). 

2. ajánlás. Ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy az ERFA-
finanszírozású turisztikai beruházásokra alkalmazott 
kiválasztási eljárásaikat az új stratégiai orientációval 
összhangban alakítsák át 

A Bizottság ösztönözze a tagállamokat, hogy olyan projektkiválasztási eljárásokat 
fogadjanak el, amelyek segítik az ERFA-ból nyújtott pénzügyi támogatást olyan 
turisztikai projektek felé irányítani: 

o amelyeket megfelelő keresletelemzés és igényfelmérés támaszt alá, hogy 
mérsékeljék az eredménytelenség kockázatát; 

o amelyeket összehangolnak a szomszédos területek projektjeivel, elkerülve ezáltal 
az átfedést és a versengést; 

o amelyek a projekten túlmutató hatással bírnak és élénkítik a régió turisztikai 
aktivitását; 

o amelyek fenntarthatóak, és megfelelően folytathatók a lezárulásukat követő 
években. 

Határidő: időben a 2021–2027-es időszak programjainak végrehajtásához; legkésőbb 
2022 vége – amennyiben a stratégia rendelkezésre áll. 
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77 A 2014–2020-as időszakra vonatkozó ERFA-jogszabályok egyetlen közös 
outputmutatót tartalmaztak az ERFA-ból finanszírozott turisztikai beruházások 
tekintetében. Emellett a tagállamok programspecifikus mutatókat is alkalmazhattak. 
A 2014–2020-as időszakban azonban közös eredménymutatókat nem használtak. A 
közös outputmutató nem minden esetben teszi lehetővé a projektek szándékolt 
eredményei elérésének mérését, még akkor sem, ha azokat kifejtették a 
projektjavaslatban. A Bizottságnak 2024 végéig kell elkészítenie a 2014–2020-as 
időszakban nyújtott ERFA-támogatás utólagos értékelését (lásd: 60–64. bekezdés). 

78 Az uniós turisztikai ágazatot példa nélküli sokkhatás érte a Covid19-világjárványt 
követően. A Bizottság intézkedéseket és javaslatokat terjesztett elő a válság által az 
uniós turisztikai ágazatra gyakorolt hatás enyhítésére. Különösen az uniós digitális 
Covid-igazolvány volt alapvető abban, hogy 2021 nyarára időben helyreállhatott az 
Unión belüli utasforgalom (lásd: 65–72. bekezdés). 

A jelentést 2021. november 10-i luxembourgi ülésén fogadta el 
az Iliana Ivanova számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 elnök 
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Mellékletek 

I. melléklet. A turizmust támogató uniós finanszírozási források 
A 2014–2020-as és a 2021–2027-es időszakban a turizmushoz nyújtott uniós finanszírozási források, valamint a támogatott intézkedések típusai 
(áttekintés) 

2014–2020-as időszak 2021–2027-es időszak 

1. Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 1. Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) 

Utazási infrastruktúrák (regionális repülőterek, kikötők…); szállodák és üdülőhelyek 
energiahatékonysága; rozsdaövezetek rehabilitációja szabadidős célokra; turisztikai 
kkv-k finanszírozási megállapodásai; turizmussal foglalkozó „beruházási platformok”. 

A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben meghatározottak 
szerint. 

2. Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kohéziós Alap (ERFA/KA)  2. Európai Regionális Fejlesztési Alap és Kohéziós Alap (ERFA/KA) 

ERFA: A turizmussal kapcsolatos KTF&I- és IKT-termékek; innovatív turisztikai 
szolgáltatások; a természeti és kulturális turisztikai javak és a kapcsolódó 
szolgáltatások védelme, népszerűsítése és fejlesztése; kisléptékű kulturális és 
fenntartható turisztikai infrastruktúra; szakképzés; készségfejlesztés. 
KA: Az egyes támogatható tagállamoknak az operatív programjaikban meghatározott 
igényei szerint. 

ERFA: A turizmus környezeti, társadalmi-gazdasági fenntarthatóságát és 
rezilienciáját hosszú távon erősítő beruházások, amelyek az ágazatot az 
innovatív megoldásokkal szerzett tapasztalatok segítségével átalakítják. 
KA: Turizmussal kapcsolatos beruházások a környezetbe és a transzeurópai 
közlekedési hálózatba, különösen azokban a régiókban, amelyek gazdasága 
nagymértékben a turizmustól függ. 

3. Európai Szociális Alap (ESZA) 3. Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 

Munkavállalók képzése olyan vállalatok segítésére, amelyeknek szerkezetátalakítással 
kell megbirkózniuk, vagy ahol hiányzik a szakképzett munkaerő; nehéz helyzetben lévő 
és hátrányos helyzetű csoportból származó személyek képzése, hogy jobb készségeket 
sajátítsanak el, ezáltal jobb munkahelyet találjanak; az egymástól való tanulás 

Az ifjúság foglalkoztatására irányuló intézkedések támogatását szolgáló 
fellépések; a zöld és digitális átállás támogatása a beruházásoknak a 
munkahelyek és képzési lehetőségek felé történő irányításával. 
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2014–2020-as időszak 2021–2027-es időszak 

támogatása, hálózatok létrehozása, továbbá a bevált gyakorlatok és módszerek 
terjesztése és előmozdítása a szociális innováció terén. 

4. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 4. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

Szakképzés és készségek elsajátítása, demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek; 
tanácsadási szolgáltatások mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, egyéb 
gazdálkodók és a vidéki térségekben működő kkv-k számára, hogy javuljon gazdasági 
teljesítményük; vállalkozások beindítása és beruházások nem mezőgazdasági 
tevékenységekbe a vidéki térségekben; a vidéki térségekben található települések és 
falvak fejlesztési terveinek kidolgozása és aktualizálása; rekreációs infrastruktúra, a 
turisták tájékoztatása és a kisméretű turisztikai infrastruktúrák tekintetében 
megvalósított közhasznú beruházások; a falvak, a vidéki tájak és a nagy természeti 
értékű területek kulturális és természeti örökségének megőrzésével, helyreállításával 
és korszerűsítésével, valamint a környezettudatosságot célzó intézkedésekkel 
kapcsolatos tanulmányok és beruházások; klaszterek és hálózatok kiépítése. 

A közös agrárpolitikai stratégiai nemzeti tervekbe foglalt, turizmussal 
kapcsolatos beruházások. 

5. Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap (ETHAA) 5. Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alap (ETHAA) 

Tanulmányok készítése; projektek lebonyolítása, beleértve a kísérleti projekteket és az 
együttműködési projekteket; konferenciák, szemináriumok és műhelyfoglalkozások 
lebonyolítása; a nyilvánosság tájékoztatása és a bevált gyakorlatok megosztása, 
figyelemfelhívó kampányok és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs és 
ismeretterjesztési tevékenységek; szakmai továbbképzés, egész életen át tartó tanulás 
és új szakmai készségek elsajátítása a halászati ágazat szakemberei és élettársaik 
számára, hogy turizmussal kapcsolatos tevékenységbe kezdhessenek vagy kiegészítő 
tevékenységet folytathassanak a turizmus terén. 

Turizmussal kapcsolatos projektek, például ökoturizmus, halászattal kombinált 
turizmus, helyi gasztronómia (halételeket és a tenger gyümölcseit kínáló 
éttermek), szálláshelyek, turistaösvények, búvárkodás, és a tengerparti 
turizmus helyi partnerségeinek támogatása. 

6. LIFE program 6. LIFE program 

„Hagyományos” projektekhez (kísérleti projektek, demonstrációs projektek, bevált 
gyakorlaton alapuló projektek, tájékoztatási, figyelemfelkeltési és ismeretterjesztési 
projektek) nyújtott támogatások. 

A turizmussal kapcsolatos, környezeti szempontból fenntartható projektek, 
különösen azok, amelyek mérséklik a CO2-kibocsátást energiahatékonyság vagy 
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2014–2020-as időszak 2021–2027-es időszak 

Természetitőke-finanszírozási Eszköz – hitelek, illetve bankgaranciák zöld 
infrastruktúrához és az induló beruházások egyéb típusaihoz, amelyeket 
jövedelemtermelő vagy költségmegtakarító kísérleti projektek irányoznak elő, pl. 
ökoszisztéma-szolgáltatások ellentételezése, a biológiai sokféleséget és az 
alkalmazkodást elősegítő vállalkozások. 

megújuló energia révén; az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó 
intézkedéseket a turizmussal kombináló projektek. 

Az energiahatékonyság magánfinanszírozási eszköze – hitelek, illetve bankgaranciák 
kisebb energiahatékonysági beruházások számára. 

7. Horizont 2020 7. Horizont Európa 

Marie Curie-fellépés – egyéni ösztöndíjak, innovatív képzési hálózatok, kutatási és 
innovációs munkaerőcsere 

Új megközelítések, koncepciók és gyakorlatok kialakítása a fenntartható, 
akadálymentes és inkluzív kulturális turizmus terén (a 2. klaszterbe tartozó 
kutatási tevékenységek) 

Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén – innovációs intézkedések –, 
innovatív IKT-termékek, eszközök, alkalmazások és szolgáltatások a kulturális és 
kreatív ágazatok számára; koordinációs és támogatási tevékenységek – nem kutatási 
tevékenységek, például az eredmények terjesztése és az IKT-vezérelt innováció 
igénybevételének előmozdítása a „multiplikátorok” fenntartható hálózatának 
köszönhetően. 

Reflektív kutatási és innovációs intézkedések, innovációs intézkedések, koordinációs 
és támogató intézkedések az európai kulturális örökség továbbadására, az európai 
tengerparti és tengeri kulturális tájak megőrzésére, a digitális kulturális javakra és 
virtuális múzeumokra, a kulturális örökség 3D modellezésére és a kulturális örökség 
további felhasználásának innovatív modelljeire irányulóan. 

Kkv-támogató eszköz – Egy innovatív koncepció műszaki és kereskedelmi 
megvalósíthatóságának értékelése és üzleti terv kialakítása, a fejlesztési és 
demonstrációs fázis támogatása, a kockázati finanszírozáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése. 
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2014–2020-as időszak 2021–2027-es időszak 

8. Kreatív Európa program 8. Kreatív Európa program 

Transznacionális tevékenységek az Unión belül és kívül, amelyek célja a kulturális, 
művészi vagy más kreatív kifejezésmódot megtestesítő áruk és szolgáltatások 
fejlesztése, megalkotása, előállítása, terjesztése és megőrzése 

Európa Kulturális Fővárosa program; együttműködési projektek vagy 
platformok, ideértve olyan kulturális eseményeket, mint a zenei vagy 
előadóművészeti fesztiválok; filmfesztiválok és vásárok; a városok 
identitásának erősítése a kultúra révén; a fenntartható kulturális turizmus, a 
formatervezés és a divat ágazata kreatív szempontjainak kidolgozása, valamint 
ezen ágazatok népszerűsítése és képviselete az Unión kívül 

9. Erasmus+ 9. Erasmus+ 

Tanulási lehetőségek magánszemélyek számára a felsőoktatási hallgatóknak és 
oktatóknak szóló mobilitási projekteken keresztül; hitelgarancia-rendszer a 
mesterdiplomás hallgatók számára külföldi tanulmányaik finanszírozásához; mobilitási 
projektek a szakképzésben tanulók és oktatók számára. A mobilitást, a turizmusban elhelyezkedni kívánó fiatalok 

kompetenciafejlesztését és foglalkoztatását, a kulturális örökséggel kapcsolatos 
digitális készségeket, a vendéglátás elsajátítását és a turisztikai kutatást és 
innovációt lefedő projektek 

Együttműködés oktatási intézmények, vállalkozások, helyi és regionális hatóságok, 
nem kormányzati szervezetek között, főként közös mesterdiplomák révén 

Stratégiai partnerségek/tudásfejlesztési szövetségek/ágazati szakképzettség-fejlesztési 
szövetségek, nonprofit európai sportesemények, amelyek a sportban és a 
testedzésben való részvételre ösztönöznek 

10. A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
program (COSME) 10. Igazságos Átmenet Alap 

Hozzáférés – Tranzakciók vagy beruházások a legitim kkv-tevékenységek fejlesztésére 

Turisztikai kkv-k: beruházások állóeszközökbe vagy immateriális javakba. 
A gazdasági tevékenység diverzifikációjának támogatása, új üzleti lehetőségek 
teremtése és a változó munkaerőpiaci viszonyokhoz való alkalmazkodás 
támogatása 

Turizmus – fenntartható transznacionális tematikus turisztikai termékek fejlesztése, 
illetve népszerűsítése; a turizmus és a kreatív ágazat közötti szinergiákat kiaknázó 
réstermékek fejlesztése, illetve népszerűsítése európai szinten; transznacionális köz-
magán társulások a konkrét korcsoportokat célzó turisztikai termékek fejlesztésére, 
hogy növekedjen az európai országok közötti turistaforgalom a főszezonon kívül; 
kapacitáskiépítési rendszerek az akadálymentes turizmus számára 
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2014–2020-as időszak 2021–2027-es időszak 

Csereprogram fiatal vállalkozók számára 

11. Foglalkoztatási és társadalmi innovációs program (EaSI) 11. Digitális Európa program 

Progress – a politikai döntéshozatalban, szociális innovációban és a szociálpolitikai 
kísérletezésben hasznos elemző munka Adatterek létrehozása: a kulturális örökség közös európai adattere – támogatás 

Európa kulturális örökség ágazatának digitális átállásához; adatterek 
létrehozása: mobilitás – az interoperabilitás támogatása; az Európai Digitális 
Innovációs Központok Hálózata – támogatás a turisztikai kkv-k számára a 
digitális átálláshoz 

EURES – támogatja a munkavállalói mobilitást, és célzott mobilitási programok 
segítségével segít a vállalatoknak a más európai országokban való toborzásban 

Pénzügyi támogatás a kisvállalkozások/szociális vállalkozások létesítéséhez vagy 
fejlesztéséhez 

12. A REACT-EU-ból az ERFA és az ESZA révén nyújtott támogatás 12. Egységes piac program 

A támogatás hatókörétől függően az egyes uniós országokban vagy régiókban. A 
példák között említhetők a kkv-kba eszközölt működőtőke- és termelőberuházások, a 
zöld és digitális átállásba vagy a munkavállalók képzésébe történő beruházások. 

A turisztikai ágazatban a vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességének 
javítása és piacra jutásuk támogatása. 

 13. InvestEU 

 

A turizmus versenyképességének, fenntarthatóságának és értékláncainak 
erősítését célzó beruházások; fenntartható, innovatív és digitális intézkedések, 
amelyek segíthetnek az ágazat környezeti és éghajlati lábnyomának 
csökkentésében. 

 14. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által nyújtott 
támogatás 

 
Inkluzív turizmus keretprogram – beruházások szállodákba és a turisztikai 
szolgáltatókba, Integrált kulturális örökség keretprogram – a kulturális örökség 
helyszínén vagy ahhoz közel megvalósított projektek, a forgalmazás, a 
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2014–2020-as időszak 2021–2027-es időszak 

fenntartható gazdálkodás és üzemeltetés, a konnektivitás és az 
akadálymentesség fokozása, a szórakozási lehetőségek és a települési 
infrastruktúra színvonalának és rendelkezésre állásának javítása, valamint a 
hátramutató hatást elérő projektek; Kisvállalkozók tanácsadói programja – a 
turisztikai kkv-k támogatása az EBRD tanácsadói hálózatán keresztül. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az „Útmutató a turisztikai ágazat uniós finanszírozásáról 2014–2020” és az „Útmutató a turizmus uniós finanszírozásáról 2021–2027” című 
bizottsági dokumentum alapján. 
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II. melléklet. Kiválasztott operatív programok; a mintába felvett 
projektek száma operatív programonként 

Tagállam ERFA operatív program  
2014–2020-as TPK A kiválasztott projektek száma 

Magyarország Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP 5 

Lengyelország Kis-lengyelországi vajdaság 4 

Spanyolország Andalúzia 4 

Románia Integrált regionális program  4 

 

Tagállam ERFA operatív program  
2007–2013-as TPK 

A kiválasztott, mintába felvett, 
lezárult projektek száma 

Magyarország Észak-Magyarország 3 

Lengyelország Innovatív gazdaság 4 

Spanyolország Andalúzia 4 

Románia Regionális operatív program 4 
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III. melléklet. Az ellenőrzés során vizsgált projektek 

 
 

LENGYELORSZÁG Programozási időszak: 2007–2013 2014–2020

A vízi utak megújulása 
Gdańskban

Szabadidőközpont 
építése a Paleczka 
pataknál
Zembrzycében

Dél-nyugati ciszterci ösvény
négy vajdaságon át (Sziléziai 
vajdaság, Alsó-sziléziai 
vajdaság, Opolei vajdaság és 
Kis-lengyelországi vajdaság)

Az Elblag-csatorna revitalizációja 
(szakaszai: Jezioro Drużno–Miłomłyn, 
Miłomłyn–Zalewo, Miłomłyn–
Ostróda–Stare Jabłonki)

Az Ipari Kultúra és 
Turizmus Európai 
Központja, Zabrze 
városa

A Raba folyó völgyének 
szabadidős és turisztikai 
célú fejlesztése

KRYNICA ÜDÜLŐÖVEZET–
gyógyfürdő-infrastruktúra 
fejlesztése a Mieczyslaw Dukiet
park megújítása révén Krynica-
Zdrójban.

Kerékpárút építése a 
Czorsztyńskie tó körül Mizerna–
Czorsztyn Nadzamcze szakasz

MAGYARORSZÁG Programozási időszak: 2007–2013 2014–2020

Négy évszakos kulturális 
és rendezvényhelyszín 
fejlesztése
Balatonfüreden a 
meglévő kulturális kínálat 
erősítésére

A Balaton vízi 
turizmusának komplex 
fejlesztése

Zsóry gyógy- és 
egészségpark fejlesztése

A diósgyőri vár
turisztikai célú fejlesztése

Komplex kulturális és 
ökoturisztikai fejlesztés, 
Diósgyőr–Lillafüred

Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő fejlesztése, 
Mezőkövesd

Aktív turisztikai 
hálózatok fejlesztése
Tokaj-Hegyalján – Tokaj kör 
kerékpáros útvonal 
megvalósításának I. üteme

Kalandozzunk 
kerékpárral a 
Zagyva-folyó mentén
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ROMÁNIA Programozási időszak: 2007–2013 2014–2020

A félixfürdői Lotus
szálloda 
infrastrukturális 
fejlesztése – Turism
Lotus Felix, Románia

A szabadidős turizmus 
fejlesztése a nagyváradi 
Nymphea termál 
wellnesskomplexum 
létrehozásával

Cornișa Botoșani 
Regionális Turisztikai 
Szabadidős és Sportpark

Csatlakozó utak és 
szabadidős helyek 
korszerűsítése, Vatra 
Dornei üdülőövezet

A Fekete-tenger 
partjának rendezése
Navodari tengerparti 
térségében, közüzemi 
turisztikai infrastruktúra 
fejlesztése

Közüzemi infrastruktúra 
rehabilitációja és 
korszerűsítése turisztikai 
látványosságok céljaira, 
Eforie városa

Kapcsolódó közüzemi 
infrastruktúra korszerűsítése és 
rehabilitációja
az Eforie Sud üdülőövezet 
turisztikai célpontjai 
versenyképességének növelésére

Craiova Vízipark, vízi 
szabadidős 
komplexum a craiovai 
ifjúsági parkban

SPANYOLORSZÁG Programozási időszak: 2007–2013 2014–2020

Stadion-korszerűsítés
(szintetikus pálya és 
atlétikai versenypályák), 
Pennaroya, Pueblonuevo

Rehabilitáció – Dolmen 
információs központ
Antequera

Dokkok fejlesztése és 
rehabilitációja, Málaga 
kikötője

Turizmusfejlesztési 
központ, MotrilTurisztikai kiválósági 

központ, Cádiz

Kerékpárút és 
jelzőtáblákkal való 
felszerelés Cádiz városán 
kívül

Madártani turizmus, 
Cádiz tartomány Séta- és kerékpárutak

– Természeti területek –
Cádiz tartomány



 55 

 

IV. melléklet. A nemzeti turisztikai stratégiák listája 
Szám Tagállam Nemzeti turisztikai stratégiák Időkeret 

1 Ausztria „Plan T” – Turisztikai főterv 2019 – n.a.1 

2 Belgium Nincs nemzeti stratégia. A turizmust regionális szinten 
(Flandria, Vallónia és Brüsszel) irányítják n. a. 

3 Bulgária A Bolgár Köztársaságnak a turizmus fenntartható 
fejlődésére irányuló nemzeti stratégiája 2030-ig 2018–2030 

4 Horvátország Turizmusfejlesztési Stratégia 2020 2013–2020 

5 Ciprus Nemzeti Turisztikai Stratégia 2030 2020–2030 

6 Cseh 
Köztársaság Nemzeti Turisztikai Protokoll 2014–2020 2014–2020 

7 Dánia Nemzeti Turisztikai Stratégia 2016–2025 

8 Észtország Nemzeti Turizmusfejlesztési Terv 2014–2020 2014–2020 

9 Finnország Turisztikai Stratégia 2019–2028 2019–2028 

10 Franciaország 

A Tárcaközi Turisztikai Tanács, amely 2017-ben jött 
létre, ütemtervet határozott meg a 
turizmusfejlesztésre hat prioritási terület mentén. 
Nincs hivatalos stratégiai dokumentum 

n. a. 

11 Németország 
A nemzeti turisztikai stratégiára vonatkozó elveket 
2019-ben fogadták el. 2021. június 23-án cselekvési 
tervet fogadtak el 

n. a. 

12 Görögország A Turisztikai Ágazat Nemzeti Stratégiai 
Referenciakerete 2014–2020 

13 Magyarország Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 2016–2030 

14 Írország Emberek, helyek, politika: növekvő turizmus 2025-ig 2015–2025 

15 Olaszország Nemzeti Turisztikai Stratégiai Terv 2017–2022 2017–2022 

16 Litvánia Turizmusfejlesztési Program 2014–2020 2014–2020 

17 Lettország Turizmusfejlesztési Iránymutatások 2014–2020-ra 2014–2020 

18 Luxemburg A Turisztikai Ágazat Fejlesztésének Stratégiai Kerete 
2018–2022 2018–2022 

19 Málta Nemzeti Turisztikai Protokoll 2015–2020 2015–2020 

20 Hollandia Távlati Célállomás Hollandia 2030 2019–2030 

21 Lengyelország Turizmusfejlesztési Program 2020-ig 2015–2020 

22 Portugália Turisztikai Stratégia 2027 2017–2027 

23 Románia 

Nemzeti Turisztikai Beruházási Főterv és két ágazati 
stratégia: az Ökoturizmus Nemzeti Stratégiája és a 
Gyógyfürdőturizmus Nemzeti Stratégiája. 
Folyamatban van egy nemzeti turisztikai stratégia 
kidolgozása 

n. a. 
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Szám Tagállam Nemzeti turisztikai stratégiák Időkeret 

24 Szlovákia Turizmusfejlesztési Stratégia 2020-ig 2013–2020 

25 Szlovénia A szlovén turizmus fenntartható növekedésének 
stratégiája 2017–2021 2017–2021 

26 Spanyolország Plan del Turismo Español Horizonte 2020 2008–2020 

27 Svédország Folyamatban van egy nemzeti turisztikai stratégia 
kidolgozása. n. a. 

1 2019-ben fogadták el. Az időkeretet a dokumentum nem határozza meg. 

Forrás: Európai Számvevőszék, az OECD Tourism Trends and Policies 2020 és saját kutatás alapján. 
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Betűszavak és rövidítések 
DG GROW: Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság 

DG REGIO: Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 

ECTAA: Európai Utazásközvetítők és Utazásszervezők Szövetsége 

ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Esb-alapok: Európai strukturális és beruházási alapok 

ETB: Európai Turisztikai Bizottság 

EUMSZ: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

GDP: Bruttó hazai termék 

KA: Kohéziós Alap 

Kkv: Kis- és középvállalkozás 

NECSTour: Európai régiók hálózata a versenyképes és fenntartható idegenforgalomért 

NRRP: Nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

OP: Operatív program 

RRF: Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 

Számvevőszék: Európai Számvevőszék 

TAC: Idegenforgalmi Tanácsadó Bizottság 

TPK: Többéves pénzügyi keret 

UNWTO: Idegenforgalmi Világszervezet 

WTTC: Utazási és Turisztikai Világtanács 
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Glosszárium 
Beavatkozási kód: Az ERFA-jogszabályokban foglalt tág beavatkozási kategória, 
amelyet az operatív programok irányító hatóságai használnak a tematikus célkitűzések 
elérése érdekében finanszírozandó intézkedések tartalmának azonosítására. 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): Uniós alap, amely a régiók közötti 
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló beruházások finanszírozásával erősíti a 
gazdasági és társadalmi kohéziót az Unióban. 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF): A Covid19-világjárvány gazdasági és 
társadalmi hatásainak enyhítését és középtávon a helyreállítás ösztönzését célzó uniós 
pénzügyi támogatási mechanizmus, amely ugyanakkor a zöld és digitális átállást is 
előmozdítja. Végrehajtása a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveken 
keresztül történik. 

Irányító hatóság: Egy tagállam által valamely uniós finanszírozású program irányítására 
kijelölt nemzeti, regionális vagy helyi hatóság (illetve magánszervezet). 

Kohéziós Alap (KA): Az Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentésére irányuló uniós alap, amely olyan tagállamokban támogat 
beruházásokat, ahol az egy lakosra jutó bruttó nemzeti jövedelem nem éri el az uniós 
átlag 90%-át. 

Operatív program (OP): Az Unió által finanszírozott kohéziós projektek 
végrehajtásának meghatározott időszakra szóló alapvető kerete, amely tükrözi a 
Bizottság és az egyes tagállamok közötti partnerségi megállapodásokban 
meghatározott prioritásokat és célkitűzéseket. 

Partnerségi megállapodás (PA): A Bizottság és valamely tagállam között egy uniós 
kiadási program keretében létrejött megállapodás, amely például stratégiai terveket, 
beruházási prioritásokat, kereskedelmi vagy fejlesztésisegély-nyújtási feltételeket 
tartalmaz. 

Tematikus célkitűzés: Egy beruházási prioritás tervezett átfogó eredménye, amelyet a 
végrehajtás céljára egyedi célkitűzésekre bontanak le. 

Többéves pénzügyi keret (TPK): Az Unió általában hét évre szóló kiadási terve, amely 
hat fő fejezetben határozza meg a prioritásokat (szakpolitikai célkitűzések alapján) és a 
felső határokat. Ez biztosítja azt a struktúrát, amelyen belül meghatározzák az éves 
uniós költségvetéseket, az egyes kiadási kategóriák kiadásainak korlátozásával. 
A jelenlegi TPK a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozik. 
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Turisztikai ágazat: A turisztikai ágazat olyan gazdasági tevékenységek tág csoportját 
öleli fel, mint például a személyek mozgását megkönnyítő szállítási szolgáltatások, 
utazási irodák, utazásszervezők; szálláshely-szolgáltatás, éttermi és étkeztetési 
szolgáltatások; kulturális, sport- és szabadidős létesítmények; helyi turisztikai áruk és 
szolgáltatások. 

Turisztikai ökoszisztéma: Globalizált és összekapcsolódó értéklánc, amely az offline és 
online információszolgáltatókat és egyéb szolgáltatókat (idegenforgalmi irodák, 
digitális platformok, utazástechnológiai szolgáltatók), az utazási irodákat és az 
utazásszervezőket, a szállásadókat, a desztinációmenedzsment-szervezeteket, a 
látványosságokat és a személyszállítási tevékenységeket egyaránt felöleli. 
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A Bizottság válaszai 
 

 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=60287 

 

 

 

Időrendi áttekintés 
 

 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=60287 

 

  

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=60287
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=60287
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Ellenőrző csoport 
Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék különjelentésekben mutatja be, amelyek 
egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákkal és programokkal, 
illetve az irányítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Hogy ellenőrzési munkája 
maximális hatást érjen el, témái megválasztásakor és feladatai megtervezésekor a 
Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve megfelelőségi kockázatokat, az 
érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és 
a nagyközönség érdeklődését. 

Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási 
beruházások kiadási területeire szakosodott, Iliana Ivanova számvevőszéki tag 
elnökölte II. Kamara végezte. Az ellenőrzést Pietro Russo számvevőszéki tag 
irányításával folytatták le Chiara Cipriani kabinetfőnök és Benjamin Jakob 
kabinetattasé, Pietro Puricella ügyvezető, Luis de la Fuente Layos feladatfelelős, 
valamint Luc T’Joen, Nagy-Babos Janka, Katarzyna Solarek, Andras Augustin Feher és 
Francisco Carretero számvevők támogatásával. 

 

Hátsó sor (balról jobbra): Luc T’Joen, Chiara Cipriani, Francisco Carretero, 
Benjamin Jakob 

Első sor (balról jobbra): Pietro Puricella, Pietro Russo, Luis de la Fuente Layos, 
Katarzyna Solarek 
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A turizmus kulcsfontosságú gazdasági ágazat az Unióban. A Covid19-világjárvány drámai és példa 
nélküli hatást gyakorolt a turisztikai ágazatra: visszavetette a turisztikai forgalmat, így a 
turizmushoz kapcsolódó vállalkozások bevételeit is. E közvetlen sokkon túlmenően a turisztikai 
ágazatnak egyéb, hosszabb távú kihívásokkal is meg kell birkóznia az ágazat zöld és digitális 
átállásával, versenyképességével, fenntarthatóságával és rezilienciájával összefüggésben. 

A Bizottság még 2010-ben határozta meg az Unió jelenlegi turisztikai stratégiáját. 2015-től a 
Covid19-világjárványig a Bizottság felülvizsgálta a turizmus prioritásait a tágabb szakpolitikai 
stratégiák összefüggésében, de e prioritások alapján nem készített konkrét cselekvési tervet, amely 
ezek megvalósítását támogatta volna. A Covid19-világjárványnak az uniós turisztikai ágazatra 
gyakorolt drámai hatására reagálva a Bizottság intézkedéseket kezdeményezett egy 2030-ra szóló 
turisztikai menetrend meghatározása irányában. Az ERFA turisztikai projektjeire vonatkozó 
elemzésünk vegyes eredményeket mutatott: egyes projektek fenntarthatóak voltak és 
hozzájárultak a régió turisztikai aktivitásának előmozdításához, míg mások csak csekély hatást 
váltottak ki. Számos esetben a kezdeti projekttervezés és az igényfelmérés, valamint a 
projektkiválasztási szakasz terén mutatkozó hiányosságok a projekt hatókörének szűkítéséhez, 
késedelmekhez és a költségek túllépéséhez vezettek a projekt végrehajtása során. A Bizottság 
intézkedéseket vezetett be a Covid19-válság turisztikai ágazatra gyakorolt hatásának enyhítésére. 

Javasoljuk, hogy a Bizottság határozzon meg új uniós turisztikai stratégiát. Emellett ösztönözze a 
tagállamokat arra, hogy az ERFA-finanszírozású turisztikai beruházásokra alkalmazott kiválasztási 
eljárásaikat ezen új stratégiai orientációval összhangban alakítsák át. 

A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése 
alapján. 
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