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FILMTURIZMUS 

 

Celebspotting? Vásárlási és gasztronómiai lehetőségek a sztárok nyomában? Éjszakai élet 

sztárok törzshelyein? 

Fertőrákosi kőfejtő, BGSZC Széchenyi Technikum épülete, Lánchíd, Etyek, Keszthelyi 

kastély…  

Mi ezekben az érdekes, különleges, közös? Az, hogy a filmforgatások helyszínei voltak, 

valamint az, hogy film és a turizmus igenis sokféleképpen kapcsolódhat össze! 

 

Párizsban 1895. december 28-án a Lumiere fivérek megtartották első nyilvános vetítésüket, de 

biztosan eszükbe sem jutott, hogy egyszer filmrajongók, nézők indulnak útra egy-egy film 

hatására. Az elmúlt évtizedekben több kultikus film kapcsán a figyelem központjába került egy-

egy helyszín. A filmturizmus milliárdos üzlet, amelynek hazánk (Pl. Korda Stúdió Etyeken) és 

Budapest is haszonélvezője.  

A filmturizmus az elmúlt évtizedekben egyre fontosabb helyet kapott nemcsak a nemzetközi 

turizmusban, hanem Magyarországéban is. Még a koronavírus idején is volt olyan szálloda, 

mely úgy tudott nyitva tartani, hogy filmes stáb bérelt hosszú hetekre szobákat a szállodában.  

A tananyag rövid betekintést ad a filmturizmus 

De miért is fontos a filmturizmus? Hogyan jutottunk el ide?  

Számtalan okot lehetne sorolni, melyek között társadalmi, gazdasági, szociális okokat is 

találunk. Tény, hogy az utazási trendek, a kikapcsolódási szokások az elmúlt években sokat 

változtak. Gondoljunk csak arra, hogy pl. több időt töltünk otthon, egyedül, egy film 

megnézéséhez ma már nem kell elmenni egy moziba, hiszen a televíziós csatornák, 

streamszolgáltatók száma megnőtt, valamint a digitális technológiák fejlődésével, az 

okoseszközeink segítségével a sorozatokat, filmeket már bárhol megnézhetjük (akár telefonon 

utazás közben is).  

Néhány utazási trend az elmúlt évekből (a teljesség igénye nélkül…) 

 Egyéni turisták egyre nagyobb száma jelenik meg világszerte 

 City break: városlátogató programok 

 Rövid tartózkodási idő (3-4 nap) 

 Klasszikus útvonalak helyett alternatív útvonalak: azaz a turisták a „megszokottól 

eltérő” helyszíneket, útvonalakat keresik. 

 Új iránti vágy: megszokottól eltérő programok: „A belvárost már unom, itt meg sem 

állunk, minden izgalmas dolog a turistazónán túl kezdődik.” 

 Újabb motivációk és célcsoportok megjelenése a turizmusban  
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Miért jó a turizmus szempontjából a filmturizmus? Többek között az alábbi okok miatt: 

 Nem szezonális 

 A filmforgatások hosszabb tartózkodási időt jelentenek, mely a szolgáltatók számára is 

nagyobb bevételt jelenthet 

 Korosztály független 

 

De ki is lehet a célközönség? 

 

 

 

 
saját készítés 

 

És miért hazánk, vagy Budapest? 

Budapest régóta kedvelt célpontja a nemzetközi filmforgatásoknak. Ehhez hozzájárulnak kiváló 

filmes szakembereink, turisztikai szolgáltatásaink ár-érték aránya és gazdasági támogató 

eszközök (pl. adókedvezmények a filmforgatások esetében). És persze elsősorban a 

helyszíneink! Budapest belvárosában is számtalan alkalommal lehet találkozni forgatáshoz 

lezárt utcákkal, filmes stábok lakókocsijaival. Budapest igazi kavalkádja az európai városoknak 

(pl. Berlin), sőt akár tengerentúli metropolisszal (Buenos Aires)! 

FILMKEDVELŐK RAJONGÓK

AMATÖR 
FILMESEK

STÁBOK
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A főváros sokszínűsége nem csak a filmes szakma képviselőit, hanem az ide látogató turistákat 

is hamar rabul ejti.  

 

ÓRAI FELADAT: Tudtok olyan filmeket mondani, amit 

Magyarországon, Budapesten forgattak? Keresd meg a helyszínt és nézd 

meg, milyen eredetileg, illetve a filmben! 

HÁZI FELADAT:  

A feladat megoldásának formái: (csak egy feladatot kell választani) 

 Készíts egy ppt-t a helyszínekkel és a filmbeli jelenet képével! 

 Készíts egy plakátot, melyen a helyszíneket jelented meg! 

Plakátkészítés: www.designcap.com, www.canva.com  

 

TUDJÁTOK-E? 

 A BGSZC Széchenyi Kereskedelmi Technikumban, azaz iskolánkban több film egyes 

jeleneteit forgatták.  

FELADAT: KERESS FILMEKET, AHOL FELBUKKAN AZ ISKOLA! 

 

APPLIKCIÓ 

Néhány éve egy hazai cég kifejlesztett egy ingyenes telefonos applikációt, mely 

segítségével nyomon követhető a főváros filmes élete. 

 

 Film Destination Budapest  http://www.filmdestination.hu/ 

 Mit tud az applikáció:  

 megismerteti a magyar főváros rejtett filmes titkait 

 Helyszínek 

 Sztárok a helyszíneken 

 Sztárok merre jártak Budapesten? 

 

 

  

http://www.designcap.com/
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ÉRDEKESSÉGEK, SZTORIK: 

 Madonna az Evita forgatása alatt itt jelentette be, hogy első gyermekét várja 

 Jude Law a legismertebb budapesti bulinegyed közepén, a Gozsdu udvarban került 

félreérthető  helyzetbe egy magyar modellel 

 Scarlett Johansson édesanyjával tiniként jött először Budapestre 

 Tom Hanks és Antonio Banderas Budapesten régi barátként üdvözölték egymást, 

amikor egymás melletti stúdióban forgattak 

 Jamie Foxx több száz embernek énekelt egy népszerű budai bárban 

 Brad Pitt karrierje elején egyszer egy pesti padon töltötte az éjszakát 

 Anthony Hopkins kiscicát vitt haza Budapestről 

 

HÁZI FELADAT: (az alábbi feladatok közül egyet kell választani!) 

 Készíts egy térképet, ahol budapesti filmforgatási helyszínekkel! 

 Készíts egy Celebtérképet! Jelölj be a térképen olyan helyszíneket, honnan 

nemzetközi filmsztárok posztoltak! 

A feladat megoldásához használd az internetet! A feladat/térkép készíthető 

számítógépen, vagy kézzel is! 

 

TOP5:  

Az alábbi filmek/sorozatok az én TOP5 listámon, amit érdemes megnézni, hiszen 

Magyarországon, vagy Budapesten forgatták: 

 Kőszívű ember fiai 

 A katedrális (Ken Follett’s: The Pillar of the Earth) 

 Evita 

 Én a kém (I Spy) 

 Shadow and Bone 

Írd össze te is a saját listádat! Jó szórakozást! 

Források: 

 https://mtu.gov.hu/documents/prod/805_Filmturizmus_34-39.pdf 

 http://www.filmdestination.hu/ 

 saját anyagok 

https://mtu.gov.hu/documents/prod/805_Filmturizmus_34-39.pdf

