
Az örökségturizmus közösségi alapú fejlesztésé-
nek fontosságát világosan felismerték az elmúlt 
évtizedben, elsősorban a fenntartható turizmusról 
szóló vita folyamán. A közösség ebben a kontex-
tusban egy olyan, tagjait kölcsönösen támogató, 
földrajzilag meghatározott társadalmi egység, ahol 
az ott élő emberek a közösség tagjaiként azonosít-
ják magukat, és ahol általában létezik valamiféle 
közösségi döntéshozatal. A közösségi turizmusnak 
az angol Tourism Concern által támogatott alapel-
vei szerint
1. A közösségi turizmusba be kell vonni a helyieket. 
Ez annyit jelent, hogy részt kell venniük a döntés-
hozatalban, és nem pusztán fi zetséget kell kapniuk, 
hanem tulajdoni résszel is kell rendelkezniük.
2. A helyi közösségnek tisztességes módon része-
sednie kell bármely turista vállalkozás hasznából.
3. A turista irodáknak a közösségekkel és nem az 
egyénekkel kell dolgozniuk. Ha egyénekkel dol-
goznak, az megoszthatja a közösséget. Ahol a kö-
zösség rendelkezik képviseleti szervvel, ezekkel 
konzultálni kell a döntések meghozatala előtt.
4. A turizmusnak környezeti szempontból fenn-
tarthatónak kell lennie. Amennyiben azt akarjuk, 
hogy működjenek a természetvédelmi projektek, 
a helyiek számára hasznot kell hajtaniuk. A turiz-
mus nem jelenthet további terhelést a ritka erőfor-
rások számára.
5. A turizmusnak tiszteletben kell tartania és meg 
kell becsülnie a hagyományos kultúrákat azzal, 
hogy tiszteletet tanúsít a bennszülött tudás iránt. 
A turizmus arra ösztönözheti az embereket, hogy 
értékeljék és becsüljék meg saját kulturális öröksé-
güket.
6. Az irodáknak együtt kell működniük a helybe-
liekkel annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre 
csökkentsék a turizmus káros hatását.
7. Ahol erre van mód, a csoportok létszámát ala-
csonyan kell tartani, hogy így minimalizálható le-
gyen kulturális és környezeti hatásuk.

8. Az irodáknak és az idegenvezetőknek tájékoz-
tatniuk kell a turistákat arról, hogy mire számít-
hatnak, illetve az öltözködés, a fényképezés, a ma-
gánélet tiszteletben tartásának követelményeiről 
(etikai kódexek).
9. A helybelieknek méltóságuk és önbecsülésük 
megőrzése mellett kell részt venniük a turizmus-
ban. Nem szabad kikényszeríteni ceremóniák nem 
megfelelő megtartását a turisták számára stb.
10. Az embereknek joguk van nemet mondani a 
turizmusra. Azokat a közösségeket, amelyek visz-
szautasítják a turizmust, békén kell hagyni (Mann, 
2000: 18).

A konszenzus, az ellenőrzés, és az irányítás 
kulcsfogalmak, ugyanakkor a tervezési folyamat 
politikai jellege az egyik legjelentősebb probléma. 
A turizmus közösség-orientált tervezésének plura-
lista megközelítése azt tételezi, hogy valamennyi 
fél azonos lehetőségekkel rendelkezik a politikai 
folyamatban való részvételre. A hatalmi viszonyok 
fi gyelembe vétele nélkülözhetetlen az együttműkö-
désre irányuló erőfeszítések viszonylagos sikeré-
hez. Kevés közösség élvez egyenlőséget a politikai 
és gazdasági erőforrások tekintetében (Smith, 2003: 
121-122). A közösségi alapú turizmus lehetőséget 
nyújt az ilyen közösségek számára ahhoz, hogy po-
litikai önmeghatározásuk terén előbbre lépjenek, 
de csak abban az esetben, ha a helyi ellenőrzés és 
irányítás a lehető legnagyobb mértékű. A turizmust 
oly módon kell tervezni és szervezni, hogy a helyi 
közösség határozza meg az élmény természetét, és 
magabiztosan tárgyalhassanak a turizmusban való 
saját részvételükről.

Számos örökségattrakciónak csak korlátozott 
kapcsolata van a helyi közösségekkel, azok elszi-
getelt gazdasági egységként működnek. Hampton 
(2005) kutatásai szerint is szükség lenne a látniva-
lók és a helyi közösség kapcsolatának új alapokra 
helyezésére. Ennek érdekében javasolja
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a) az idegenforgalmi minisztériumok és a helyi ha-
tóságok kapcsolatfelvételét a közelben élő közös-
séggel;
b) partneri együttműködést a helyi közösség és a 
hatóságok között, hogy az emberek érezzék: a ne-
vezetesség az ő örökségük részét képezi, és nem 
csak a turisták kedvéért van ott;
c) a tervezőknek és döntéshozóknak el kell ismer-
niük a kisvállalkozásokat és az informális/nonpro-
fi t szektorban dolgozókat és az integráli idegenfor-
galmi rendszerben betöltött szerepüket, amikor a 
régiók fejlesztési terveinek kidolgozásáról, vagy 
meglévő idegenforgalmi látványosságok bővítésé-
ről, fejlesztéséről van szó,
d) szükség lenne mind a tervezők mind a helyi la-
kosság továbbképzésére is, mivel az együttműkö-
désnek nincsenek hagyományai;
e) lehetővé kell tenni, hogy a helybeliek is tőké-
hez jussanak, elsősorban mikrohitelek formájában. 
A kisvállalkozások tőkeigénye minimális, azonban 
a kezdőtőke vagy a továbbfejlesztéshez szükséges 
hitel megszerzésének akadálya a fedezethiány. 
A kis és közepes méretű vállalkozások számára be-
fektetés-ösztönző programokat, a nagy szállodai 
beruházásokra pedig szigorú korlátozásokat kelle-
ne bevezetni;
f) az ingyenes, vagy államilag támogatott tovább-
képzés számos kisvállakozásnak lehetővé tenné a 
továbblépést. A cél a rétegpiacok számára terme-
lő üzleti modellek reprodukálása lenne. Kézműves 
termelési módszerek, marketing, forgalmazási és 
értékesítési technikák és az angol nyelv oktatása 
lenne elsősorban szükséges.

A kulturális örökség gazdasági szerepének elis-
merése ma világszerte arra ösztönzi a nemzetközi 
és nemzeti szereplőket, hogy a hasznosítás vala-
mennyi módja elsősorban a helyi lakosság javára 
történjen (Agenda 21, 1992). Ők egyben az örök-
ségturisztikai termék részei, ők ismerik legjobban 
a helyszínt és környezetét. A helyi közösség azon-
ban csak úgy részesülhet a turizmus előnyeiből, ha 
szempontjaik bekerülnek a tervezési prioritások 
közé. A jelenlegi politikai és gazdasági struktúrák, 
és az elit által megszerzett érdekeltségek jobbára 
ellentétesek ezzel a céllal, ugyanakkor a nemzet-
közi vállalatok külső tőkéje valódi társadalmi vál-
tozásokat is elősegíthet. A fejlődés folyamatában 
való közösségi részvételhez konkrét, célirányos he-
lyi, országos és nemzetközi stratégiák kidolgozása 
szükséges. Ameddig mindez nem válik valóra, a 
helyi lakosság részvételének ösztönzése több for-
mában is történhet.

Figyelemfelkeltés, felvilágosítás
A kulturális örökség nem jelenti ugyanazt a turis-
ták és a helybeliek számára. Gyakori, hogy a turis-
ták szemében jelentős örökségérték az állandó la-
kosságnak nem az. Néha rombolásban nyilvánítják 
ki azt a véleményüket, hogy az örökség csak feles-
leges akadálya mindennapi tevékenységeiknek.

A helyi lakosság megnyerésének, integrációjának 
első lépése tehát a lakosság fi gyelmének és büszke-
ségének felkeltése. Elsősorban a fi atalok ismereteinek 
és tapasztalatainak kibővítése szükséges az örökség 
értékelése iránt, változatos elméleti és gyakorla-
ti pedagógiai programokkal. Második feladat a kö-
zösség képviselőinek informálása a hely turisztikai 
fejlesztési terveiről, s egyben véleményük és javas-
lataik beépítése. Ez az egyeztetés sok nehézséggel 
jár, azonban hosszabb távon csak az együttműködő 
környezet garantálja a tervek sikerét. A kezdemé-
nyezések harmadik típusa a lakosság bejutásának 
könnyítése a műemlékek és örökségi helyszínek te-
rületére. Ez öltheti kedvezményes belépők formáját, 
kivételes látogatási alkalmakat, csoportos kedvez-
ményeket, ingyenességet, és kivételességet pl. a zárt 
helyek elérésében. (A múzeumi hónap, múzeumok 
éjszakája, örökség-napok Európa-szerte sikeresek.)

A helyi kultúra védelme
Amikor a turisztikai használatú örökség valami-
lyen helyi kulturális gyakorlatot akadályoz, akkor 
ez gyakran fordítva is igaz. Lehetséges valaminek 
az átalakítása, lebontása, szűkítése a turisztikai ér-
tékesítéshez, amihez a helyiek erősen kötődnek, 
ám mégsem érdeklik a látogatókat. Ha az örök-
ség hasznosítói meghallgatják a lakosságot, az se-
gít megérteni és kímélni kulturális életük elemeit, 
hogy a közösség identitása a lehető legkevésbé 
sérüljön. Ez a stratégia a beruházások alkalmaz-
kodását eredményezi, a látogatók részére pedig 
szükséges módosítani a bejárási útvonalakat, vagy 
konzerválni olyan, helyi használatú épített eleme-
ket is, amelyek nem feltétlenül szolgálják a látoga-
tás színvonalát, vagy a hely megértését.

Ha a helyi közösségnek van hagyományos tánca, 
zenéje vagy színjátéka, segíteni kell őket, hogy a hite-
lesség megőrzésével előadásokat szervezzenek a tu-
ristáknak. A WTO (2000: 107) javasolja a helyi lakos-
ság közreműködésére alapozott turisztikai projektek 
szervezését, például falusi vagy ökoturizmust.

Közvetlen részvétel a helyszínek igazgatásában
Ha a közösség részesedik öröksége gazdasági hasz-
nosításából, az megnöveli együttműködési hajlan-
dóságát, a védelemben és a fenntartásban. Jó, ha 
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az alkalmazottak a környező településekről verbu-
válódnak. Ez szükségessé teszi képzésüket a ker-
tészetben, a pénztáraknál, a karbantartásban, és a 
szolgáltatásokban. Komplexebb funkciók esetén is 
– technikai vezetők, adminisztrátorok – előnyben 
kell részesíteni a legalább helyi kötődésű munka-
erőket. Hiteles szakértelem várható el az örökség 
védelmét szolgáló régi építő és díszítő mesterségek 
művelőitől, illetve a helyi idegenvezetőktől, ami-
kor bemutatják az örökséget a turistáknak.

Kiegészítő tevékenységek az örökség körül
A vendégfogadással, hagyományos gasztronómiá-
val, népművészettel, szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tevékenységek az esetek többségében nem állnak 
készen a helyi szükségletek kielégítésénél széle-
sebb használatra. Az újjáélesztés és a képzés eze-
ken a területeken igen kényes feladat, mert a turiz-
mus igényeihez kell a régi tudásokat alakítani, úgy, 

hogy azok ne változzanak meg. (Sok kritika érte 
például az erdélyi népművészeti termékek szín-
vonalát.) Kisvállalkozásoknak szánt mikrohitelek, 
nyersanyag-hitelek teszik lehetővé e tevékenységek 
megfelelő beindítását. Emellett tanácsadással is se-
gíthetők a turizmust támogató vállalkozások. Az ex-
portálható kézművesség és helyi élelmiszertermelés 
szövetkezetekben, leányvállalatokban garantálhat 
jövedelmet a helyieknek. Ehhez szükséges lehet a 
termékek minőségének fejlesztése, az állandó és 
megbízható ellátás biztosítása, a szállítási feltéte-
lek fejlesztése. Néhány utazási vállalat közvetlenül, 
vagy közvetetten, a körutazások árába építve támo-
gatja ezeket az erőfeszítéseket (WTO, 2002).

A helyi lakosok hozzáállását és a közösségek 
bevonását folyamatosan fi gyelemmel kell kísérni, 
hogy kiderüljön, mely programok sikeresek, meg-
tartandók, sőt fejlesztendők, és melyek igényelnek 
javítást, újrafogalmazást, esetleg félbehagyást.


