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Úti-jelentés 
a Ruhr-vidéki tanulmányút tapasztalatai alapján, 

a leállított egykori nehézipari nagyüzemek területei revitalizálásának,  
a technikatörténeti- és ipari örökséghasznosítási lehetőségének   

gyakorlati alkalmazásáról 
Összeállította: Drótos László, a Közép-európai Ipari Örökség Útja Egyesület alelnöke;  

Képek: a TDM Miskolc Galériájából 

1. Bevezető, előzmények: 

A Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesület által létrehozandó Turisztikai Desztináció 
Menedzsment (TDM) szervezéséhez nemzetközi tapasztalatszerzésre is lehetőséget kapott. Az 
Egyesület Elnöksége – több alkalmasnak vélt területet előzetesen megvizsgálva – a Ruhr-
vidéki tanulmányút megszervezése mellett döntött, mint amely térség egykori ipari struktúrája 
(és ez által az ipari emlékek turisztikai hasznosításának lehetősége) a legközelebb áll a 
Miskolc-környéki korábbi gazdasági szerkezethez, az e téren kínálkozó jelenlegi helyi 
idegenforgalmi attrakció-bővítés unikális lehetőségéhez. 

A tanulmányútra kiutazó, főleg egyesületi tagok városunk és megyénk meghatározó idegen-
forgalmi szakemberei, vállalkozói voltak. (Névjegyzék: 1. sz. melléklet).  

Az Elnökség engem kért fel – mint a Közép-európai Ipari Örökség Útja Egyesület, valamint a 
MAB Tudomány- és technikatörténeti Komplex Bizottságának képviselőjét, (a volt Diósgyőri 
Kohászat /LKM/ egykori vezérigazgatóját) – az út szakmai előkészítésében való 
közreműködésre. E célból, egyrészt kapcsolatot vettem fel és hoztam létre a Ruhr-vidéki 
szerkezetváltás és revitalizáció illetékes szerveivel, vezető személyiségeivel, akikkel Elnök-
ségünk megbízott tagja (Körtvélyesi Erzsébet) részletes látogatási programot készített elő. 
(Program: 2. sz. melléklet). Másrészt igyekeztem személyes, itthoni gyárbejárással és írásos 
tájékoztató anyagok közreadásával megismertetni a kiutazókat a helyi adottságainkkal, a 
Ruhr-vidéki hasonlatosságainkkal. (Az ismertető anyag 3. sz. mellékletben.) A gondos 
előkészítés és lebonyolítás eredményeként a tanulmányút elérte célját, bár a kedvezőtlen  
időjárás, valamint a – költségtakarékossági okokból – választott utazási körülmény (négy nap 
autóbusszal kb. 4000 km) fokozott megterhelést jelentett a résztvevők számára.  

A TDM Ruhr-vidéki létrehozásának és munkája szervezésének konkrét tapasztalatait a 
résztvevő idegenforgalmi szakemberek foglalják úti-jelentésbe. Az én feladatom azoknak a 
területfejlesztési elemeknek a kiemelése, amelyek e térség gazdasági szerkezetátalakításából, 
– a szerzett információk alapján – Miskolc városra és vonzáskörzetére nézve hasznosítható 
tapasztalatokkal, átvehető példákkal szolgálhat, kiemelve ezekből az örökségturizmust, és az 
idegenforgalmi attrakciók, a technikai- és ipari kultúra hagyatékának körét.  

 

2. A térség utóbbi évszázadainak gazdaságtörténete röviden: 

A terület a Rajnai-palahegység, az Alsórajnai-síkság és a Vesztfáliai-alföld találkozásánál 
fekszik. Névadója a Ruhr folyó, ami keresztülhalad a területen és beletorkollik a Rajnába. 

A Ruhr-vidék az ipari forradalom idején kezdett jelentősen fejlődni. Az iparosítás előtt a 19. 
század elején a régió Vesztfália egyik leggazdagabb mezőgazdasági térsége volt.  

Az iparosodás kezdetével alakult meg a Ruhr-vidék számos vasgyárával. A vasgyárak nagy 
részben először a mai Oberhausen város határán jöttek létre, majd megnyíltak az első 
feketekőszén bányák is Mülheim városánál. A gazdag kőszénlelőhelyek és a vas- és acélgyár-
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tás terjeszkedése eredményeként a térség hatalmas fejlődésnek indult. 1850-re már 300 
szénbánya működött a térségben. A feketekőszénből előállított koksz volt a vas- és acélgyár-
tás magas hőigényét kielégítő fontos, abban az időben újonnan felfedezett energia biztosító 
alapanyaga. 

A térség és településeinek földrajzi elhelyezkedése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mai németországi Ruhr-vidék, mintegy 500 km szakaszon, a 20. század végén radikálisan 
leépített, legjelentősebb, mintaszerűen revitalizált nehézipari tája Európának. Az egykori több 
száz vaskohászati üzeméből, bánya-vállalatából, – volt idő, amikor több millió embert 
foglalkoztattak –, ma már csak 6 bánya, és a Tissen-Művek egy üzeme dolgozik csupán, 
amelyek néhány száz embernek biztosítanak megélhetést.  

Ez, a kor által diktált kényszerű termelési szerkezet-átalakítás, itt is, – mint ahogy mindenütt, 
így nálunk is –, jelentős gazdasági és technikai gondok, társadalmi feszültségek kíséretében 
ment végbe.  Itt azonban – ahogy azt a tapasztalatcsere alkalmával hallhattuk és láthattuk – a 
központi kormányzat, a tartományi kormányzat, az egyes érintett városok önkormány-
zatának szoros összefogásával, a cégtulajdonosok egységes támogatása mellett sikeres 

A Ruhr-vidék Németországon belül 

Település szerkezet 



 3 

programokat dolgoztak ki, amelyeket mintegy 20 év óta folyamatosan és jelenleg is 
eredményesen hajtanak végre.   

A német alapossággal és következetességgel végrehajtott programokkal mára ez a térség 
egyre inkább a lakosság élhetősége szempontjából a 21 század példás területe lett Német-
országban és egész Európában. Bizonyítékai ennek, hogy az utóbbi időben évről-évre 
növekszik az e térségbe költöző, letelepedő emberek száma; 2010-ben e térség, illetve Essen 
városa nyerte el az Európa Kulturális Fővárosa megtisztelő címet; egyre több a világörökség 
rangot elnyert látványossága, turisztikai vonzereje a területnek; dinamikusan szaporodnak a 
magas kvalitású szakembereket igénylő munkahelyek. Vagyis a 21. század igényei szerinti 
korszerűen revitalizált városrészek, a fenntartható fejlődés minta térségei alakultak itt ki, 
illetve folyamatosan jönnek létre napjainkban is.  

 

3. A megtervezett és végrehajtott szerkezetátalakítási programok főbb szempontjai a 
következők voltak: 

– A szerkezetváltás elindítása járjon minél kevesebb anyagi és emberi veszteséggel, munka-
nélküliséggel. Ezt legtöbb helyen nagyobbrészt sikerült biztosítani az állami szervek 
közös össze fogása, és átgondolt helyi programok kidolgozása, ezek következetes 
végrehajtása eredményeként (átképzés, új korszerű munkahelyek idetelepítése, egyéb 
kedvezmények biztosítása stb.); 

– Az érintett állami szervek egy olyan alapítványt hoztak létre,, 
amelynek feladatul adták a teljes szerkezetváltási folyamat stratégia-
kialakításának, jogi-, városrendezési-, gazdasági (ingatlan adás-
vételi) stb. lebonyolításának megszervezését. Elsődleges feladata az 
Alapítvány vezetésének a Ruhr-vidéki hatalmas ipari-tájak, 
„barnamezők” ingatlan gazdálkodásának racionális megoldása. Ez a 
feladat köti le jelenleg is az Alapítvány fő erőit, amely munkához 
csatlakozik az adott terület hasznosítása legjobb változatának a 
megkeresése, és erre a szükséges elő-tervek kidolgozása, valamint e 
terveknek az érintett szakmai szervezetekkel és a lakossággal 
való előzetes egyeztetése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Alapítvány modern székháza 

Előadások, konzultáció az Alapítvány tanácstermében 
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4. A felszabadult ipari tájak új funkcióit az alábbiak szerint lehet csoportosítani: 

– A legáltalánosabb az egykori ipari létesítmények teljes lebontása és a területnek más 
városfejlesztési célú hasznosítása.  

Ezeken a helyeken legtöbbször csak egy emléket,  mementót hagynak a korábbi ipari 
időszak  emlékezetére. Ilyen példa a képen látható, Durtmund belvárosától csupán 5 
km-re lévő Phoenix-térség is, amelynek nyugati részében a nyersvasgyártás, a keleti 
területen az acélgyártás üzemei helyezkedtek el valamikor. A vidék kitűnő 
összeköttetésben van az autópályával és a repülőtérrel. A 200 hektáros terület (kb. 300 
futballpálya nagyságú) remek lehetőséget nyújt a modern városi életforma és 
munkaterület kialakítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyugati térség már (a fenti építési terv szerint) beépítésre került nagyobbrészt új 
irodaházakkal, mikro- és nanotechnológiai kutató- laboratóriumokkal, valamint 
ezekhez kapcsolható termelő üzemekkel (Jelenleg 45 új cég dolgozik itt.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A keleti részen (a fenti kép szerint) most építik a 30 hektáros városi pihenő tavat, 
amelynek partjára – magasabb igényeket kielégítő – üdülő- és lakóövezetet terveznek. 
A képen távolban látható a „mementóként” hagyott egykori Tomas-konverter, a 19. 
századi itteni acélgyártás emlékeként, mint egy térplasztika helyezkedik el. Ugyancsak 
megmarad a jövő számára a (kép felső bal oldalán látható) múltat idéző kastély.  
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– Gyakori, hogy logisztikai központokat, hatalmas kereskedelmi bevásárló centru-
mokat alakítanak ki az egykori vaskohászati üzemcsarnokok helyén, illetve a még 
hasznosítható ipari létesítmények bekapcsolásával. 

Egy ilyen óriási áruház komplexumot tekintettünk meg, amely Oberhausenben, az 
egykori hengerművek csarnokai helyén épült fel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az Obernhausen Centro („pláza”) Európa legnagyobb bevásárló és szabadidős 
központja több mint 200 üzlettel. Ruhától a lakberendezésen keresztül az ékszerig 
mindenféle árukínálat megtalálható itt. A bevásárlás fáradalmait pedig a Coca Cola 
Oázisban, vagy a számos étterem egyikében lehet kipihenni. Az ingyenes parkoló-
helyek száma: 10.500, de buszokkal és vasúttal is gyorsan el lehet jutni az épülethez.  
A központot családbarátra tervezték, és úgy alakították ki, hogy mozgáskorlátozottak 
is könnyedén közlekedhessenek benne. Aki a 70.000 m2-es területet be szeretné járni, 
3 km-es gyalogtúrára készüljön.  
Az épület kialakításánál arra törekedtek, hogy kellemes mediterrán hangulatot keltsen; 
sok üveg felület található itt, valamint acélt és Klinker-téglát használtak fel. Az 
épületet kétévi építkezés után 1996-ban nyitották meg. 

 

 A bevásárló központ fő hajója és az egyik gyorsétterem 

A Centro Shopping Center, bevásárló és élményközpont 
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– Több helyen meghagyták a régi üzemek vas- és acélgyártásának, szénbányászatának 
jellegzetes üzemrészeit és ezeket, illetve ennek környékét látták el új funkciókkal, 
körülöttük alakítottak ki kulturális és szórakoztat ó, valamint gyermekjátszó 
centrumokat. 

Erre láttunk több jó példát, amelyek közül az alábbi, a duisburgi tájpark, (ez az egykori 
kohászati üzem területén alakult ki) külön is kiemelkedik. Látogatóinak számával csak 
a kölni dóm vetekedhet Észak-Rajna-Vesztfáliában. 

 

 

Ez a szerkezeti átalakulás egyik példaértékű projektje, mely számos kreatív 
megoldással igyekszik a közönség számára vonzóvá tenni a közel 230 hektárnyi 
területen elterülő komplexumot. A vetítéseknek, koncerteknek, színházi előadásoknak 
otthont adó épületek és szabadtéri területek környezetének kialakításánál cél a 
„belakhatóság”: játszóterek, padok, kertek teszik élhetővé a területet. A bejáratnál az 
egykori vasúti szállítóeszközök, a szivarüst-, a salaküst-kocsik és vontatómozdonyaik 
várják a látogatót. Az ércbunkerek hatalmas beton falait alpinisták vették birtokukba, 
vagy gyermek-csúszda épült rájuk, a gáztárolóban búvárok gyakorlatoznak. Az 
egyetlen sértetlenül megmaradt, közel 70 méteres kohó – egy köréje épített lépcsőnek 
köszönhetően – egészen a tetejéig bejárható, éjjel-nappal látogatható és egyúttal 
kilátótoronyként szolgál. A nagykiterjedésű csarnokokban időszakos kiállítások 
számára van lehetőség. Ez egy önálló városi park, amelyet bekerítettek, fásítottak és 
kohósalakból pormentes utakat (zuhogó esőben is jól járható volt) alakítottak ki a 
kényelmes közlekedéshez. Nem végeztek semmiféle talajcserét a területen, 
megítélésük szerint erre a kialakított új funkcióhoz nem volt szükség.  

A tér, amelyben otthonosan mozog a látogató, bizonyos értelemben láthatatlanná 
válik, helyét egy mentális kép veszi át, melyhez jó esetben kellemes élmények, szép 
emlékek kapcsolódnak.  

 

 

 

 

A látogatási központ, amely eligazít 
a látnivalók tekintetében 

Gyermek-csúszda 
az egykori vasérctároló bunkereken 

A nagyolvasztó (kohó) és az összes 
kiszolgáló berendezései 

meghagyásra és hasznosra kerültek 

A volt irodaházban diákszállót 
rendeztek be, a villamos erőmű 

épületében vendéglátóegység és a 
látogató-központ működik. Mindenütt 
eligazító táblák, képek, tablók adnak 
tájékoztatást a múltról és az örökség 

mai hasznosítása lehetőségéről 
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– Van ahol – nemzetközi vonzerejű – sport- és élményparkot hoztak létre a korábbi 
bányaüzem térségében, például fedett sípályának felhasználva a meddőhányóból sok 
évtized során kialakult, és rekultivált „hegyet”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fedett sípálya mintegy 1200 m hosszú. Ezen 
felül, egy szánkó- és bob-pályát is üzemeltetnek 
az egykori bánya meddőhányójának erdősített 
oldalán. Természetesen a sípálya az év minden 
napján, nagy látogatottság mellett üzemel. 

 

 

 

 

 

 

A sípálya alsó végében egy modern épület 
fogadja a gravitáció erőit legyőzni akaró érdek-
lődő sokaságot, az extrém-sportot kedvelőket. 
Egy felkészítő oktatás, és megfelelő védőru-

házat felvétele után – 40-50 € belépődíj ellenében 
– váltható egy néhány perces „súlytalansági” 
állapot. A mintegy 4 m átmérőjű és kb. 5 m 

magas hermetikusan zárható üvegketrecben olyan levegő-nyomás kombinációt hoznak létre, 
amely a súlytalanság állapotát teremti meg a térbe kerülő testnél. Ebben a helyzetben, mint az 
űrhajósok a kabinjaikban – a gravitáció kiiktatásával – szabadon mozoghatnak, különböző 
testhelyzeteket vehetnek fel a mintegy 3-5 percig tartó attrakcióidő alatt a jegyet váltók.   

A sípálya faszerkezetű fogadó épülete,  
 Hangulatos, zsúfolt  vendéglátóhelyekkel ,  

 felszerelést árusító üzletekkel , kényelmes öltözőkkel 

A pálya felső induló, oktató térsége 

Súlytalansági állapotot teremtő „Óriás üvegbúra” 
a  sorukra várakozók és a kíváncsiak által körülvéve 

„Tánc-lejtés”és tornamutatvány 
a súlytalanság körülményei között 
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– Van ahol egy jelentős, egykor robosztus technológiai berendezés, építmény önmaga 
ad óriási érdeklődést kiváltó attrakciónak helyet. 

Erre nyújt kiváló példát az oberhauseni óriás gáz-
tartály, amelyben valamikor a koksz-gázt tárolták. 

Ez volt Európa legnagyobb gáztartálya. Leállítása után 
a tartályban egy csillagászati múzeum kapott helyet, 
melyben megtekinthetjük a világ legnagyobb model-
lezett Holdját, az univerzum számtalan érdekességét. 
Tetején kilátót építettek. Belsejében hatalmas előadó 
termek, könyvárusítók teszik új szerepéhez alkalmassá 
az óriási teret.  

 

 
 

 
A tartály belseje több szintre van osztva. Az egyes 
szintek között elhelyezkedő rácsostartók emberma-
gasságig szivacspaplannal vannak bevonva a baleset-
megelőzés céljából.  
 

 

A tartály-múzeum egyik szintjén a környékbeli egykori ipari nagyüzemek látképe óriás-
fotókon van kiállítva. Rendszeres a szervezett diáklátogatás, kedvezményes belépő ára 5 €. 

 

 

A tartály tetején a kilátással kezdtük az ismerkedést 
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– Egy önálló kisvárost alakítottak ki – a korábbi bányatelep hasznosítható épületeit is 
felhasználva – a kismesterségek, a kézműipar ma is keresett termékei előállítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egykori bányatelep épületegyütteseit hasznosítva, a ma is piacképes kézműves 
termékek gyártására szakosodtak az új, átstrukturálódott térség legújabb lakói, 
vállalkozói. Kiváló üzleti lehetőséget biztosít, nagy a kereslet az ilyen áruk iránt. 

 

 

– Külön említést érdemel, és kiváló hazai példaként szolgál számunkra a megtekintett 
egykori ipari lakótelep (kolónia), jelenlegi állapota és hasznosításuk gyakorlata. 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt tanulmányozhattuk az Eisenheim lakótelepen, Oberhausenben. Tapasztalhattuk, hogy  

o a 19. század végén épített munkásnegye-
dek házait több területen megtartották és 
korszerűsítették, valamint műemlékvéde-
lem alá helyezték. 

o Az utcák, a kis kertes udvarok tiszták, 
virágosak, a lakóik szeretik, értékelik ezt a 
rendezett környezetet. 

o A térség lakossági szolgáltatásokkal min-
den tekintetben kellően el van látva. 
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5. Néhány egyéb Ruhr-vidéki turisztikai vonzerő az ipari örökségre építve  

Az 53 város szövetségéből álló régió idén (2010) a „Ruhr 2010, Essen a Ruhr-vidékért” 
elnevezés alatt egyesült a kultúra nevében.  

A németek hihetetlenül gazdag programmal, hatalmas kulturális beruházásokkal igyekeztek 
elérni, hogy ne csak az idén, de várhatóan az elkövetkezendő évtizedekben is Európa egyik 
legizgalmasabb kulturális célpontjává váljon az a vidék, melyet nem is olyan rég poros 
szénbányák, salakhegyeket létrehozó kokszolók és füstokádó 
vasgyárak jellemeztek. Az egykori gigantikus ipari létesít-
mények jelentős része kulturális és szabadidő helyszínné 
alakult. Ilyen például az UNESCO Világörökséggé 
nyilvánított esseni Zeche Zollverein kohókomplexuma, a 
város egyik fő látványossága, vagy – a már említett – 
Duisburg Nord Park.  

Essenből a kultúra és a kikapcsolódás fellegvára lett, a 
művészet és a kreativitás jegyében szervezi programját. Az 
említett komplexumban hozták létre többek között a Design-
centert, sok jelentős intézménnyel. A zöldterület teljes 
kiépítése most fejeződik be. Igazi „Érzelmi kombinátok” 
alakultak ki itt.  

A német fémipar egykori fellegvárában, a Ruhr-vidéken ma 
1000 ipari műemlék, 200 múzeum, 100 kulturális központ, 
120 színház és majd ennyi koncert helyszín található. 
Mindezek mellett idén több száz fesztivállal, ünneppel is 
várják a látogatókat. 

Duisburg a Kultúr-kikötő nevet viseli az idén. Itt találunk tartalmas információt Rajna 
történelméből az ókortól napjainkig. 

A német kulturális „főváros”, a Ruhr-vidék, már 2010 első négy hónapjában annyi látogatót 
számolt, mint amennyit eredetileg csak az egész évre vártak.  

Fritz Pleitgen, a Ruhr 2010 irányítója 
örömmel jelentette be: a közönség száma 
minden várakozást felül múlt és máris – 
mintegy fél év alatt – elérte a két és fél 
milliót. Pleitgen elsősorban annak tudja 
be a nagy sikert, hogy a régió lakói a 
magukénak érzik a rendezvényeket, 
azokat nem csak tömegesen látogatják, 
hanem sokan, sokféleképpen, önkéntes-
ként is segítik. A program-sorozat 
fogadtatása is mutatja: a kultúra immár 
ezen az egykori iparvidéken sem számít 
egyfajta luxusnak, hanem az emberek 

természetes szükséglete, közös ügye. 

A programigazgató immár időszerűnek látta, 
hogy felvesse: merre tovább, ha vége lesz az 

európai kulturális főváros évének? Nézete szerint a sikeres esemény-sorozattal annyi 
tapasztalatot szereztek, hogy azokat feltétlenül hasznosítani kellene valami más, nagyszabású 
rendezvénnyel, amellyel a Ruhr-vidéket képviselhetik az ország és az egész világ előtt.  

A Világörökség részévé nyilvánított 
 Zeche Zollverein egykori szénbányá-

jának felvonója Essenben 

Bochum idén fesztiválváros. Az esti felvételen a város 
 „Bermuda-háromszöge”, ahol előbb vagy utóbb 

 minden látogató (el)feltűnik 
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6. A tanulmány-út fontosabb tanulságai, Miskolcon is alkalmazható tapasztalatai: 

A Ruhr-vidéken látottak, hallottak összevetése Miskolc és vonzáskörzete ez irányú eddigi 
tapasztalataival, számos tanulságul szolgál. Ezek közül – véleményem szerint – az alábbiak 
külön kiemelésre érdemesek: 

 6.1  Egy térségben a nehézipari örökség szellemi, tárgyi hagyatéka a területfejlesztés több 
kiugró lehetőségére kínál és adhat alkalmat. Ennek gyakorlati hasznosítása 
elsősorban az adott vezetők, döntéshozók szemléletének korszerűségén, pragmatikus 
cselekvőkészségén múlik.  
Hazánkban és régiónkban, Miskolcon ez eddig sajnos hiányzott. Az ez irányú civil 
kezdeményezések nagyobb részt hatástalanok voltak, amelynek következtében óriási 
anyagi és mentális veszteségek érték és érik a térséget. 

6.2 A nehézipar örökségének feldolgozása és hasznosítása egy olyan nagyságrendű 
feladat, amely  meghaladja egy város és egy megye  anyagi- és szervező erejét.  
Amennyiben Miskolc Önkormányzata előtt ez a téma a jövőben, konstruktív 
formában napirendre kerülhet, úgy mindenképpen a kormányzattal, és az érintett 
vállalkozókkal közösen kidolgozott projekt keretében, és erre létrehozott alkalmas 
szakmai szervezet, csoport (például alapítvány) közreműködésével lehet a feladatnak 
eleget tenni. 

6.3   Miskolcon és Ózdon az eddig e témában – civil szervezetek és vállalkozók, valamint 
a Bay-Logi Kutatóintézet  által – eddig kidolgozott tanulmányok, javaslatok 
alkalmas kiinduló dokumentumok lehetnek egy Ruhr-vidéki jellegű szerkezet-
átalakítás helyi beindításához. 

  

 
 

 

Készült: Miskolc, 2010. december 12. 

Csoportkép a tanulmány-út résztvevőről és a német tájékoztatást adókról  


