
13   12 Turizmus
Trend  címlapszTori

Turizmus
Trend címlapszTori

A z idén az UNWTO a turizmusnak azt 
a válfaját igyekszik népszerűsíteni, 
amely úgy járul hozzá a fejlődés-

hez, a munkanélküliség és a szegénység fel-
számolásához, hogy közben törekszik a sa-
ját tevékenységével járó negatív gazdasági, 
környezeti és társadalmi károk mérséklésére. 

Szem előtt tartja tehát a környezetvédelmet, 
érzékeny a klímaválságra, a helyi közössége-
ken, vállalkozásokon keresztül támogatja egy 
ország gazdaságát, segít megőrizni a társa-
dalmi és kulturális értékeket és hozzájárul 
a béke és elfogadás terjesztéséhez a kultúrák 
között. Lapunkban 2010-ben írtunk cikkso-
rozatot a témában, már akkor is szívesebben 
használtuk a felelősségteljes turizmus fogal-
mát. A tematikus évet köszöntve górcső alá 
vesszük, mi történt ezen a téren az elmúlt fél 
évtized során.

„A jövő most történik” 
Ez a mottója annak a jelentésnek, amelyet 
az ENSZ szervezetei közé tartozó World 
Meteorological Organisation (WMO) készített 
a 2015-ös évről a klímaváltozás tükrében. 
„2015-ben számos időjárási rekord megdőlt, 
soha nem látott esőzések és szárazságok, 
extrém erejű ciklonok, rendkívüli hőségek 
jellemezték bolygónk időjárását, ami a globá-
lis felmelegedés eddig soha nem tapasztalt 
mértékére utal” – emeli ki a tanulmány. (Azóta 
már az is kiderült, hogy 2014, 2015 és 2016 
minden idők legmelegebb évei voltak, és hogy 
a világ 17 legforróbb évéből 16 az ezredfordu-
ló óta eltelt esztendők.) Petteri Taalas, a WMO 
főtitkára hangsúlyozta, hogy mielőbbi intéz-
kedések kellenek a szén-dioxid-kibocsátás 
mérséklésére ahhoz, hogy a világ elkerülje 
a három Celsius-fokos átlaghőmérséklet-

emelkedést. A Halifax Travel Insurance hat 
évvel ezelőtt már egy-két fokos melegedés 
esetére is olyan apokaliptikus változásokat 
jövendölt 2030-ra, mint egyes mediterrán 
és trópusi üdülőhelyek eltűnése, a golf- és 
síturizmus területeinek drasztikus csökke-
nése vagy a korallzátonyok 90 százalékának 
elpusztulása. 

turisták vAgy bányászok?
A Joint Research Centre 2015-ös elemzé-
se szerint a mediterrán partvidékeken már 
napjainkban is egyre többször fenyegeti a la-
kosokat és a turistákat extrém szárazság és 
hőség, és mind gyakrabban kell őket kitelepí-
teni az erdőtüzek miatt. A jelentés azt jósol-
ja, hogy turisztikai szempontból Európában 
Spanyolország és Bulgária lesz a klímavál-
tozás vesztese, nyertesei pedig Észtország, 
Lettország, Szlovénia és Szlovákia. 

Tavaly kiderült, hogy a világűrből is lát-
ható Nagy Korallzátony pusztulásának üte-
me a vártnál is gyorsabb. 2016-ban minden 
eddiginél több kár keletkezett a világ legna-
gyobb korallképződményében, amelynek 
a negyede már elhalt. A víz melegedése 
valósággal megfőzi a korallokat, amelyek 
kifehérednek. Ausztrália nemzeti kincse 69 
000 embernek ad munkát a turizmusban 
és a halászatban. Az ország első számú 
látványossága évente 2 millió turistát vonz, 
akik 6 milliárd dollárt költenek. Az Australia 
Institute szerint a korallfehéredés miatt 
a külföldi turisták száma megfeleződhet. 
A queenslandi turisztikai szövetségek igye-
keznek elbagatellizálni a korallpusztulás 
mértékét, hogy ne veszítsék el a turistákat, 
az ausztrál idegenforgalmi szakma azonban 
jobbnak látja az őszinte, tényszerű tájékoz-
tatást. A zátony megmentéséért harcba is 
szálltak: 175 tour-operátor követeli a kor-
mánytól, hogy vonja meg a támogatást egy 
most nyíló szénbányától, a kőszénbányá-
szat ugyanis jelentősen hozzájárul a felme-
legedést okozó szén-dioxid-kibocsátáshoz.

veszélyben 
A világörökségek
Az európai síturizmusnak a 2010-es prog-
nózisok egyre szűkebb esztendőket jósoltak, 
és ez már most beigazolódott. Az Alpokban 
kétszer olyan gyors ütemű a felmelegedés, 
mint a világ többi pontján, és ez a trend vár-
hatóan folytatódik. A hegység síterületein 25 
éve volt utoljára olyan kevés hó, mint 2015 

karácsonyán. Franciaországban 200-ból 
mindössze 40 síközpont működött, és ha-
sonlóan rossz hóhelyzet volt Ausztriában 
is. Svájcban 150 éve nem volt olyan meleg 
és hószegény a december, mint 2015-ben. 
Az UNESCO jelentése szerint 29 ország 31 
világörökségi helyszínét veszélyeztetik a klí-
maváltozás hatásai. Köztük van Velence, 
Stonehenge, a Galápagos-szigetek, a Hús-
vét-szigetek hatalmas kőszobrai, Új-Kale-
dónia korallzátonyai, a spanyol Cartagena 
városa, a jordániai Wadi Rum, a Fülöp-szi-
geteki rizsteraszok, a Yellowstone Nemzeti 
Park és a perui Nasca-vonalak. 

Akik örülnek Az olvAdásnAk
Van azonban a turizmusnak olyan válfaja, 
amelynek jól jön a klímaváltozás. A jégsapkák 
olvadásával és a nyarak hosszabbodásával 
ez idáig elérhetetlen területek nyílnak meg 

a tengerjárók előtt, így még többen utazhat-
nak bálna- és jegesmedvelesre Grönland, 
Norvégia, Alaszka és Kanada partjaihoz. Az 
Északkeleti és Északnyugati Átjáró a jelenlegi 
évi 50 nap helyett 125 napig lesz jégmentesek 
2050-re az ENSZ Éghajlat-változási Kor-
mányközi Testülete, az IPCC szerint. A Crystal 
Cruises ezt kihasználva úttörőként indította 
el augusztusban luxushajóját, a Serenityt 
több mint 1700 utassal Alaszkából New York-
ba az Északnyugati Átjárón át. Alig indult el 
az első hajó, a társaság 2017-es útjára már 
megteltek a helyek. Jóllehet, a turisták jeges-
medvét már nemigen fognak látni, mivel azok 
végveszélybe kerültek a felmelegedés miatt, 
a tengeri hajózás ráadásul, mint a repülés 
után a második legkörnyezetszennyezőbb 
közlekedési eszköz, növeli a szén-dioxid-
kibocsátást, ami még nagyobb mértékű 
olvadáshoz vezet a sarkvidékeken. 

2017 a felelősségteljes turizmus éve

A legkevesebbet ártani
A 2017-es évet a fenntartható/felelősségteljes turizmusnak szenteli az ENSZ 

Turisztikai Világszervezete (UNWTO). Az utazási iparág egyik legdinamikusabban 

fejlődő szegmense nálunk még csupán egy szűk piaci rés. 

Fotó: Stockfresh.com

Fotó: Stockfresh.com
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alatt 10 millió felelős utazás lebonyolítását 
és 20 000 tonna szén-dioxid megtakarítá-
sát vállalta. De mi a helyzet a hazai piacon? 
2010-es cikksorozatunkból kiderült, hogy 
a tour-operátorok többsége nem próbálkozik 
felelősségteljes programok szervezésével, 
hiszen az árérzékeny utasok túlnyomó ré-
szét az ökológiai lábnyom mérséklése nem 
érdekli, és ez azóta sincs másként. A fizető-
képes kereslet továbbra is elenyésző, bővülés 
azonban van, és lesz is a mai harmincas, 
negyvenes éveit taposó, diplomás, magas 
jövedelemmel bíró, trendkövető rétegnek 
köszönhetően. Egyelőre csak néhány szer-
vező kínál klasszikus értelemben vett fe-
lelősségteljes nemzetközi utakat, de nincs 
egyetlen olyan, csak felelős utakat szervező 
iroda, amely utazásszervezői keretek között 
működne. Az utazási klubtól, alapítványtól 
kezdve az egzotikus célországban bejegyzett 
cégekig ellenben széles a paletta. Hogy mi 
ennek az oka? Jellemzően műkedvelő utazók 
kezdenek ilyen utak szervezésébe, akik egy 
adott célterület szakértőivé váltak, de nem 
feltétlenül cél számukra, hogy csak ebből 
éljenek meg, illetve nem rendelkeznek a meg-
felelő személyi és/vagy anyagi feltételekkel.

bAmbuszkunyhó  
és átnevelőtábor
Hársas Péter Kaland az Élet! projektcímen 
2004 óta szervez a nemzetközi feltételeknek is 
eleget tévő felelősségteljes utakat. Nem ebből 
él: évi két-három kis létszámú délkelet-ázsiai 
túráját lelkiismereti okokból, nonprofit alapon 
szervezi, utasai a World Toursszal szerződnek. 

A szakember bizakodó a szegmens jövőjét 
tekintve: „Indulásunk óta lassan, de biztosan 
bővül a kereslet útjainkra, de a felelősségtel-
jesség még mindig nem hívószó a magyarok 
számára. Utasaink közül a legtöbben »csu-
pán« autentikus programokra vágynak. Tőlünk 
ezt meg is kapják, de ez csak a kezdet. A mi 
feladatunk, hogy megtanítsuk az embereket 
arra, miként tudnak úgy utazni, hogy a le-
hető legkevesebbet ártsanak a bolygónak 
és a lehető legnagyobb hasznára legyenek 
azoknak az embereknek, akikkel találkoznak. 
Ez a szemléletformálás utunk minden elemét 
áthatja” – szögezi le a szakember, aki ősszel 
megpróbálkozik egy öt hónapos világ körüli 
út szervezésével hasonló gondolkodású utaz-
tatók bevonásával. Néhány éve saját kezűleg 
épített bambusz ökobungalót egyéni utazók 
számára a thaiföldi Phi-Phi szigetén. 

Hársas más magyar szereplők felelős 
útjait, illetve szálláshelyeit is elkezdte egy 
csokorba szedni a felelossegteljesutazas.
hu holnapon. A portálon több felelős út is 
szerepel Kenyába és Marokkóba, amelyet 
egy-egy, Kenyában és Marokkóban alapított 
cég szervez 2014, illetve 2015 óta. A Happy 
Morocco Tours társtulajdonosa, Vaszari Móni 
kiemeli, hogy nemcsak útjaik szervezése, 
de cégeik üzemeltetése során is szem előtt 
tartják a környezetvédelmi és a társadalmi 
szempontokat. Amit csak lehet, papírtaka-
rékosan, elektronikus módon intéznek, és 
méltányos fizetést nyújtanak munkatársa-
iknak és partnereiknek. Törekszenek arra 
is, hogy túráik során minél több helyinek 
adjanak munkát. 

A Mirador Adventures hetedik éve szer-
vez túrákat Közép- és Dél-Amerika olyan 
eldugott szegleteibe, amelyeket még a leg-
részletesebb útikönyvek sem említenek. 
Hat-nyolc fős túráik óvják a környezetet 
és a helyiek életében sem okoznak felfor-
dulást. „Ha egy 150 fős asháninka falura 
rászabadít az ember húsz fotózni vágyó 
turistát, abból nem sok jó sül ki. Van-
nak helyszínek, ahová be sem engedjük 
a fényképezőgépet – magyarázza Nagy 

A kevesebb több
A klímaváltozás mellett az ipari mértékű 
turizmus jelenti a második legnagyobb ve-
szélyt egy-egy helyszínre. A felelősségteljes 
turizmus nem véletlenül tartja fontosnak 
a létszámok korlátozását. 2016 tavaszán 
a  thai kormány lezárta a  látogatók elől 
a Khai szigetcsoportot Phuket partjainál. 
A három festői szépségű szigeten naponta 
4000 turista fordult meg, 60 motorcsóna-
kon. A járművek által kipöfögött üzemanyag, 
a tömeges haletetés és a felszíni búvárkodás 
felborította a tengeri ökoszisztémát és a ko-
rallok 80 százalékát megrongálta. A Thai-
föld legszebb szigetének tartott Tachairól 
is kitiltották a turistákat. A nemzeti parkként 
számon tartott sziget strandjai legfeljebb 
70 embert tudtak volna befogadni naponta, 
ehelyett ezren fordultak meg rajta. A világ 
számos más pontján létszámkorlátozással 
igyekeznek megmenteni a látványosságokat. 
A színes házairól ismert olasz tengerparti 
városka, Cinque Terre vezetői úgy döntöttek, 
hogy az évi 2,5 millió turista helyett csak 
1,5 milliót engednek be, hogy mérsékeljék 
a környezeti terhelést. A turisták most már 
csak jó előre megváltott jeggyel tehetik be 
a lábukat a városba. Ugyanez vár rájuk az 
idei évtől Dubrovnikban is, 6000-en lehet-
nek csak egyszerre a város falai között. Lét-
számstopot vezetnek be a horvátországi 
Krka-vízesésnél és a Plitvicei-tavaknál is. 
A perui Machu Picchun a látogatók számát 
napi 2500 főben maximalizálták. A harmadik 
leglátogatottabb európai város, Barcelona 

tavaly megválasztott polgármestere szerint 
eltolódott az egyensúly a turisták és a lakos-
ság között az utóbbiak kárára. 2013-ban 7,5 
millió, tavaly pedig már 9 millió turista érke-
zett az 1,6 milliós városba. Ada Colau egye-
bek mellett hotelépítési stoppal igyekszik 
visszaadni a várost a barcelonaiaknak, és 
csúcsidőben korlátozza a híres La Boqueria 
piac látogathatóságát. 

nem követjük európát
A felelősségteljes utazások száma világszer-
te nagyobb ütemben bővül, mint a hagyomá-
nyos utaké. A turisztikai mamutvállalatoknál 
is egyre fontosabb a felelősségteljes szemlé-
letmód: a Thomas Cooknál és a TUI-nál ön-
álló részleg foglalkozik a fenntarthatósággal. 
Az utóbbi már speciális, minősített felelős-
ségteljes szálláshelyeket is kínál, három év 
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„Magas hegyek hiányában a túrázásnak nem alakult ki kultúrája Magyar-
országon, így eleve szűkös a fizetőképes kereslet a kalandtúrákra – mond-
ja Nagy Endre, a Mirador alapítója. – Ezenkívül a  jogszabályi környezet 
sem kedvez a kalandturizmusra szakosodott kiutaztató irodáknak, ame-
lyek éppúgy kauciókötelesek, mint a chartereztető tour-operátorok, holott 
a repülésben rejlő anyagi kockázat nem is rájuk, hanem a légitársaságok-
ra hárul. A nagy összegű biztosítás elől a legtöbb túraszervező jobb eset-
ben a külföldön történő bejegyeztetésbe menekül, rosszabb esetben ille-
gálisan működik vagy trükköz valamilyen sportklubon vagy alapítványon 
keresztül. Ezzel azonban kiszorítja magát a  piacról, mert nem tud Ma-
gyarországon irodát nyitni, nem tud jelen lenni az utazási kiállításokon, 
amelyeknek máig nagy szerepük van az utasszerzésben” – véli a  szak-
ember. A lapunk által megkérdezett, az utazási irodák működésének jogi 
hátteréhez értő szakértő több szempontból árnyalta a  Nagy Endre által 
elmondottakat: „Jelenleg a  »charterezők« és a  hozzá hasonló szolgálta-
tást kiutaztatással kínáló magyarországi cégek nem egyformán kötelesek 
kaucióra, hiszen az utóbbiakra a 12 százalékos kockázatviselési mérték 
és ennek megfelelően jóval alacsonyabb szintű biztosítási díj vonatkozik. 
Az valóban igaz, hogy a kalandturizmusnak nem kedvez az EU-s szabá-
lyozási háttér, amely alapvetően fogyasztóközpontú és elsődlegesen az 
utazók érdekeit védi, nem pedig a vállalkozások piaci pozícióit hivatott 
erősíteni. A szabályozás igyekszik az olyan jellegű túrákat a  jogszerűen 
végezhető, szabályozott körből kizárni, ahol a szervező az előre beszedett 
előleg teljes összegét elrakhatja lemondás esetén, ahol az utassal szem-
ben a szervező semmilyen felelősséget nem vállal, de még károkozásért is 
csak az utas vonható felelősségre, illetve ahol az utas maximum az utazás 
kezdetét követő tíz napig tehet panaszt. És találunk ilyen utazási szerző-
dést ebben a szegmensben. Az »egzotikus« országokban bejegyzett cégek 
esetében az is aggályos lehet, ha a célország jogszabályai a hazainál la-
zább védelmet biztosítanak a turistáknak.”

Fotó: Stockfresh.com

Thai kislány. Fotó: Hársas Péter
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Ákos. – Útjaink során törekszünk az ener-
gia- és üzemanyag-takarékos útvonalak 
megtervezésére, és amennyiben lehetséges, 
környezetkímélőbb közlekedési eszközök – 
hajó- és vonat – használatára.” 

budApesten,  
mint A budApestiek
A legjobb helyzetben hazánkban talán a be-
utaztatók vannak a felelősségteljes szegmens-
ben, mivel a külföldiek sokkal inkább vevők erre 
a szemléletmódra. „2005-ös indulásunk óta 
a »Go local!«, vagyis a helyi élet adta lehető-
ségek szellemiségében szervezzük útjainkat. 
Azt valljuk, hogy egy adott úti célt az ott élők 
szemével, életstílusán keresztül lehet igazán 
megismerni” – meséli Magyar Vilma, a Buda-
pest Underguide ügyvezető igazgatója. Cégük 

egyéni turisták számára személyre szabott és 
tematikus városnéző túrákat szervez Budapest 
sűrűjébe. A kortárs képzőművészeti túráik kis 
galériákba, a divat témájúak feltörekvő magyar 
tervezőkhöz kalauzolnak. A zene iránt érdek-
lődők a még felfedezésre váró együtteseket 
ismerhetik meg, gasztrotúráik pedig piacokra, 
kézműves kávézókba és éttermekbe visznek. 
Játékokkal is megtűzdelt egyedi városnéző 
programjaik iránt olyan sok vállalat érdeklődött, 
hogy mára a rendezvény- és corporate üzletág 
teszi ki tevékenységük 75 százalékát. Utasaik 
főleg Európából, az Egyesült Államokból és 
Hongkongból jönnek. 2015 októberében a brit 
Guardian a világ tíz legjobb túravezető cége 
közé választotta őket. 

A budapesti városnézéseket és vidéki ki-
rándulásokat kínáló Cityrama prospektusai-
ban Green feliratú logóval látja el a környezet-
tudatosságot is szem előtt tartó programjait. 
„Van egy szűk, de egyre bővülő – elsősorban 

skandináv és német utasokból álló – réteg, 
amelynek képviselői ezt a szempontot is 
figyelembe veszik a programválasztásnál” – 
osztotta meg tapasztalatait dr. Erdei Bálint, 
a társaság ügyvezető igazgatója.

Felelősen FAlun
A belföldi turizmusban a falusi turizmus áll 
a legközelebb ahhoz, hogy megfeleljen a fele-
lősségteljes utaztatás kritériumainak. A Buda-
pestről a szatmári Panyolára költözött Méhész 
Zsuzsa több mint egy évtizede segíti bekap-
csolódni a helyieket az idegenforgalomba úgy, 
hogy  megőrizhessék természeti és kulturális 
örökségüket. A turisztikai szakember 2016-ban 
nyitotta meg a településen a Fogadó a Két 
Kecskéhez nevű vendégházat, amely megle-
pően jó fogadtatásra talált. „Sikerünkhöz az is 
hozzájárul, hogy mások vagyunk, mint a többi-
ek. Erre a másságra remélhetőleg nő az igény 
a tudatos fogyasztók részéről” – hangsúlyozza 
Méhész, akinél a felelősségteljes gondolkodás 
jegyében pottyantós budit, kerti zuhanyt és 
szabadtéri fürdőkádat használhatnak a vendé-
gek, kerékpárt kölcsönözhetnek és organikus, 
helyi alapanyagokból, szezonális receptekből 
készült ételeket ehetnek. „A változás lassabb, 
mint vártuk, de bízunk abban, hogy akik haladni 
szeretnének, azok a külföldi jó példákat átveszik 
majd” – tette hozzá Méhész Zsuzsa, aki ebben 
az irányzatban látja a falusi turizmus jövőjét.

tóth réka

Endre, a Mirador alapítója, akinek utasai 
egy hondurasi őserdővédő alapítvánnyal 
szerződnek. „Extrém és alternatív utazási 
kínálattal a magyar piacon megélni nagyon 
nehéz, ezért muszáj ajánlanunk hagyomá-
nyosabb programokat is kommerszebb úti 
célokba” – teszi hozzá.

üdülőkből 
kAlAndtúrA-rAjongók
Akadnak irodák, amelyek ha nem is nevez-
hetők vegytisztán felelősségteljesnek, egyes 
útjaikban vagy programjaik bizonyos eleme-
iben megvalósítják azok eszméit. A 2013 
óta működő Utazz Afrikába Utazási Iroda 
szenegáli programja nemzetközi mércével 
is felelősségteljesnek tekinthető, többek kö-
zött azért, mert fontos eleme az önkéntes 
munka és az adományozás. Szilasi Ildikó 
Hermina alapító-ügyvezető szerint a hazai 
gondolkodásban egyre inkább teret nyer a fe-
lelősségteljes gondolkodás, de ez egyelőre 
az étkezésre, a környezetvédelemre és a vá-
sárlásra szorítkozik, az utazási szokásokba 
még nem gyűrűzött be. Ahhoz, hogy ez vál-
tozzon, sokkal több, célzott kommunikációra 
lenne szükség a tömegmédiában – emeli ki 
Szilasi, aki Afrika-szakértő antropológusként 
2004-től kezdődően expedíciók szervezésé-
vel térképezte fel Fekete-Afrika valódi arcát. 

A lassan húsz éve alapított Agra Utazási 
Iroda felelősségteljessége a más kultúrák tisz-
teletét tekintve példaértékű. „Missziónk, hogy 
a célterületet mélyrehatóan, nagy nyitottsággal 
és együttérzéssel mutassuk be és ezáltal le-
bontsuk az előítéleteket” – mondja Nagy Elek 
ügyvezető igazgató. A miskolci Baraka Utazási 

Iroda a kalandturizmus egyik meghatározó 
képviselője hazánkban. „Útjaink viszonylag 
nagy létszámúak és sokszor bérelt járművek-
kel közlekedünk, emellett azonban húszéves 
fennállásuk óta a felelősségteljes viselkedésre 
buzdítjuk utasainkat, akiknek száma évről évre 
nő – hangsúlyozza Tircs Nikoletta, a Baraka 
pénzügyi és irodavezetője. – Természetközeli, 
hátizsákos programjaink sok olyan embert is 
elkötelezett törzsutasunkká tettek, akik a négy-
csillagos, all inclusive üdülések bűvköréből 
szerettek volna kitörni és vágytak valami 
egyedire.” A 2003-ban alapított veszprémi 
Eupolisz szintén az aktív természetjárásra sza-
kosodott. Happ Gergely ügyvezető igazgató 
szerint felelősségteljes szemléletük leginkább 
abban rejlik, hogy a hazai piacon az egyik leg-
kisebb létszámú (10-18 fős) csoportokat viszik, 
hogy egyszerre ne terheljenek meg egy-egy 
helyszínt. Ahol nem szükséges vagy kötelező 
(például Kilimandzsáró), ott nem vásárolnak 
turisztikai csomagot partnerirodától, hanem 
közvetlenül a helyi szállásadókkal, étkezdékkel, 
közlekedési cégekkel szerződnek és előnyben 
részesítik a közösségi közlekedést a bérelt 
járatokkal szemben. 

„A programszervezés során mindig elő-
térbe helyezzük a kisebb vállalkozásokat – 
például a helyi termelők ízes élelmiszereit 
a „multik” egysíkú kínálatával szemben – 
szögezi le a több mint húsz éve működő Z(s)
eppelin Utazási Iroda munkatársa, Gyömbér 

Ki szervez felelősen?

A felelősségteljes turizmusnak államilag szabályozott követelményrend-
szere még külföldön sem létezik, de civil kezdeményezésként Harold 
Goodwin vezetésével Angliában már felállítottak egy kritériumrendszert, 
amelyet a  Kodolányi János Főiskola Felelősségteljes Turizmus Kuta-
tóközpontjának munkatársai ültettek át a  gyakorlatba dr. Rátz Tamara 
tanszékvezető és Hársas Péter előadó irányításával. Ezek szerint a szol-
gáltatónak rendelkeznie kell a  felelősségteljes utaztatásra vonatkozó 
üzletszabályzattal, természet- és környezetvédelmi (hulladékkezelésre, 
víz- és energiatakarékosságra vonatkozó) gyakorlattal, amit partnereitől 
és utasaitól is meg kell követelnie. Emellett akkor felelős egy szolgáltató, 
ha helyi munkaerőt alkalmaz, helyben előállított termékeket vásárol, he-
lyi szolgáltatásokat vesz igénybe, és csak olyannal szerződik, aki ugyan-
ezt teszi. Elvárás az is, hogy a  kis létszámú közösségeket kis létszámú 
utasközönséggel és helyi vezetővel látogassa. Az utak lebonyolítása so-
rán előnyben kell részesítenie a  tömegközlekedést. Hazánkban eddig 
a  felelossegteljesutazas.hu oldalon szereplő szolgáltatók rendelkeznek 
ilyen tanúsítvánnyal. 

fenntartható úti céloK  
az eU-ban

az Európai Bizottság 2006-ban in-
dította útjára az eDen, vagyis Kiváló 
európai Desztinációk pályázatát, hogy 
az unió tagországaiban népszerűsítse 
a fenntartható turizmust. a cél olyan 
térségi turisztikai úti célok, együtt-
működések díjazása, amelyek hagyo-
mányaikat változatosan, autentikus 
módon mutatják be. a tagállamok év-
ről évre nemzeti szintű versenyeken, 
különféle kategóriákban választják ki 
ezeket a vonzerőket, és a jó gyakorlatot 
egy nemzetközi konferencia keretei 
között osztják meg egymással. a hazai 
eDen-nyertesek között van a Mecsek, 
a Mecseki zöldút, Kaposvár és a zselic 
vidéke, az Írottkő natúrpark, a tisza-
tó, a hortobágy és az őrség.

Méhész Zsuzsa és az egyik kecske

hirdetés

Ökobungaló a thaiföldi Phi-Phi szigetén. Fotó: Hársas Péter


