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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

Öko-turizmus – hogyan nyaraljunk kis környezeti hatással?  

Itt a nyár, kezdődik a vakáció, tervezzük szabadságunkat – de vajon hogyan lehetnénk öko-turisták, azaz nyaralhatnánk 

környezettudatosabban, úgy, hogy pihenésünknek a lehető legkevesebb negatív környezeti hatása legyen? 

Különböző tanulmányok szerint a nyaralások környezeti hatása, vagy öko-lábnyoma, öt főbb tényezőből tevődik össze: utazás 
(hová megyünk és mivel?), hulladékok/szennyvíz keletkezése (hová kerülnek és mi lesz a sorsuk?), étkezések (mit eszünk, azt hogyan 
termelték meg és hogyan került asztalunkra?), a szálláshelyen hűtésre, fűtésre, világításra, stb. felhasznált energia, és végül, hogy 
mit csinálunk nyaralásunk alatt (quadozni megyünk természetileg értékes területen, várost nézünk, kirándulunk vagy önkéntesként 

biokertészkedünk, esetleg teknősöket mentünk a tengerparton).  

A legjelentősebb hatás általában az utazáshoz kapcsolódik. Természetesen, minél messzebb utazunk, a hatás annál jelentősebb: például, 
ha a Seychelle-szigetekre megyünk pihenni, a repülőút teszi ki nyaralásunk öko-lábnyomának több mint 90%-át! Jelentősen 
csökkenthetjük tehát a negatív hatást, ha lakóhelyünkhöz közel fekvő célpontokat választunk. 

A rendelkezésre álló adatok alapján nyaralásunknak kisebb környezeti hatása lesz akkor is, ha környezetbarát szálláshelyet vá lasztunk. 
Ezekből már Magyarországon is válogathatunk különböző minősítések és besorolások (ld. lejjebb), illetve saját értékelésünk alapján. 
Amire mindenképpen érdemes odafigyelnünk: 

 A szálláshely olyan helyen legyen, és úgy legyen kialakítva, hogy ne veszélyeztesse a helyi élővilágot, valamint harmonikusan 
illeszkedjen a helyi közösség életébe. 

 Környezetbarát kialakítású legyen (pl. energia-hatékony: minden szobában külön szabályozható a fűtéssel/hűtéssel és világítással; 
természetes szellőzéssel; környezetbarát berendezéssel, azaz olyannal, amely természetes anyagokból készült, újrahasználható, 
alkatrészei cserélhetők; stb.) 

 Környezettudatosan működtessék (pl. zöld energiát használnak; szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak; elsősorban helyi 
(bio)termékekből készítik az ételeket; nem osztogatnak sok hulladékot termelő kozmetikumokat, ajándékokat; nem mossák 
feleslegesen a törölközőket; stb.) 

 A vendégeknek ajánlott programok ne veszélyeztessék, zavarják a helyi élővilágot és a közösség életét. 

A következő logók sokat segíthetnek a döntésben, mivel csak olyan szálláshelyek használhatják, amelyeket független tanúsító szerv 

értékelt: 

  
   

Az EU öko-címkéje – 
környezettudatosan 
működtetett szálláshelyek 
pályázhatnak használatára, 
van már ilyen ifjúsági 
szállás és hotel is. 

Magyarországon pl. a 
Kolping Hotel, Alsópáhokon 
és az Eger-Szarvaskőben 
található Öko-Park® 
Panzió, Kemping és 
Kalandpark nyerte el ezt a 
minősítést. 

„Blue Flag” – nemzetközi 
öko-címke, amelyre 
környezettudatosan 
működtetett strandok és 
kikötők pályázhatnak. 
Sokszor találkozhatunk 
vele pl. Horvátországban 
és Görögországban is. 
Ilyen strandok 
Magyarországon vannak 
a Balaton körül, 
Gárdonyban és a Fertő 
tónál is. 

EMAS – 
környezetközpontú 
irányítási rendszert 
működtető 
szálláshelyek, 
utazási irodák és 
egyéb 
létesítmények 
használhatják a 
logót. 
Olaszországban pl. 
találunk ilyen 
üdülőhelyet 
(Bibione). 

A vidéki szálláshelyek 
esetében Európában 
1994 óta  amszterdami 
székhelyű Öko- és 
agroturizmus európai 
központja (ECEAT) által 
szervezett minősítési 
rendszer a 
legnépszerűbb. Európa-
szerte több mint 1000 
szálláshely szerezte 
meg ezt a minősítést. 

A Magyar 
Szállodaszövetség „Zöld 
szálloda” logója – a cím 
elnyerésére és a logó 
használatára pályázni kell. 
2013-14-ben 17 
szálláshely ill. konferencia 
központ, valamint 3 
hálózat kapta meg ezt a 
jogot, listájuk a Magyar 
Szállodák és Éttermek 
Szövetségének honlapján 
megtalálható. 

Bár utazásának öko-lábnyomát jelentősen csökkentené, fontos kiemelni, hogy egy öko-turistának sem kell feltétlenül lemondania arról, 
hogy a tengerentúlra utazzon, és új kultúrákat fedezzen fel, ismerjen meg. Fontos azonban, hogy ezt milyen gyakran tesszük, i lletve, 
milyen alaposan tervezzük meg utunkat, illetve mennyire használjuk ki az alternatív lehetőségeket. Érdekes kikapcsolódást kínálnak pl. az 
ún. „közösségi turizmus” kezdeményezések, amelyek a helyi közösség bevonásával, a helyi kultúrára és szokásokra építve kínálnak 
izgalmas nyaralási lehetőséget. Ennek során a nyaralók a helyi közösséggel találkoznak, megismerik kultúrájukat, szokásaikat. Gyakran 
be is kapcsolódhatnak mindennapjaikba, akár úgy is, hogy velük együtt főznek, étkeznek, dolgoznak, pl. szélkereket vagy öko-házat 
építenek. 

Természetesen, a világháló számos tájékozódási helyet rejt kezdő és haladó öko-turisták számára, néhány ezek közül:  

 ökoturizmus Magyarországon: http://neta.itthon.hu/szakmai-oldalak/turisztikai-termekek/zoldturizmus és  http://zold.itthon.hu/okoturizmus 

 közösségi oldal túrázóknak: http://www.turatars.com/ 

 Zöldutak: http:/zoldutak.hu/hirek/archivum/budavidek-zoldut/ 

 további tippek a greenfo-tól: www.greenfo.hu/hirek/2011/04/28/tiz-otlet-hogy-valjunk-valoban-okoturistava_1303967750 

Jó böngészést és öko-turistáskodást kívánunk a nyárra! 

http://www.kvvm.hu/balaton/lang_hu/vizmbkek.htm
http://www.umvp.eu/node/585696
http://www.furdofigyelo.hu/kek-zaszlo-dijas-strandok-magyarorszagon/
http://www.furdofigyelo.hu/kek-zaszlo-dijas-strandok-magyarorszagon/
http://www.eceat.org/
http://www.eceat.org/
http://www.hah.hu/tarsadalmi-felelossegvallalas/zold-szalloda/zold-szalloda-palyazat-nyertesei
http://www.hah.hu/tarsadalmi-felelossegvallalas/zold-szalloda/zold-szalloda-palyazat-nyertesei
http://www.hah.hu/tarsadalmi-felelossegvallalas/zold-szalloda/zold-szalloda-palyazat-nyertesei
http://neta.itthon.hu/szakmai-oldalak/turisztikai-termekek/zoldturizmus
http://zold.itthon.hu/okoturizmus
http://www.turatars.com/
http://zoldutak.hu/hirek/archivum/budavidek-zoldut/
http://www.greenfo.hu/hirek/2011/04/28/tiz-otlet-hogy-valjunk-valoban-okoturistava_1303967750
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Hasznos információk, kapcsolat, támogatók 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Az E.ON EnergiaKözösségek program partnere:  
 

 
 
 
 

A verseny védnöke Dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ezen információs hírlevél tartalmáért a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli, nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. Sem 

az EACI, sem az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért. 
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Információk az E.ON EnergiaKözösségek programról: 

 GreenDependent Intézet 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-28-412-855 

E-mail: info@energiakozossegek.hu 

Honlap: www.energiakozossegek.hu  

www.greendependent.org 
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