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1. Nemzetközi és nemzeti tapasztalatok, példák feldolgozása az öko, 

és ökoturisztikai védjegyek és minősítések témakörében. 

 

1.1. Öko Label védjegyek a szolgáltatások területén az EU-ban 

Az Európai Unió a 2003/287számú EK Bizottsági Határozatával kijelölte a 

kereskedelmi szálláshelyekre és kempingekre vonatkozó minősítési kritériumokat. 

Ezeket teljesítve a pályázó szálláshely „öko-védjegy” minősítést szerezhet. A 

hangsúlyozottan csak kereskedelmi szálláshelyekre kidolgozott rendszer öt 

szakterületen határozza meg a környezetbarát kialakítás és üzemeltetés elvárásait. 

Az öt szakterület átfogja az energiatakarékosságot és víztakarékosságot, a 

körültekintő üzemeltetés valamint a hulladék csökkentés elvárásait. Mindezeken túl 

kitekint a vendégek tájékoztatására is. A minősítési rendszer EU-s védjegyét az 1/a. 

ábra mutatja be. 

 

1/a. ábra: EU Ökovédjegy kereskedelmi szálláshelyekre és kempingekre 

 

 

 

Az Európai Uniós szabályozás nyomán 2012-ig 352 kereskedelmi szálláshely 

nyerte el az Ecolabel minősítést (1/b. ábra). Ezek száma ugyan önmagában 
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jelentősnek tűnhet, ám összevetve a többi védjegyet elnyert termékkörrel, az csak 

néhány %-a a teljes védjegyredszernek. 

 

1/b. ábra: Kereskedelmi szálláshelyekre kiadott Ökovédjegy az EU-ben 2012-

ben 

 

Forrás: www.ecolabel.eu 

 

Az EU-s szabályozást követve Magyarország is kidolgozta a „Környezetbarát 

termék” védjegy elnyeréséhez szükséges kritériumokat, amelyek szintén a 

kereskedelmi szálláshelyekre vonatkoznak. Ennek fő témakörei megegyeznek az 

EU-s szabályozással.  

 

1.2. A nemzetközi és nemzeti öko védjegyek tapasztalatainak bemutatása 

Annak ellenére, hogy a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem és a zöld elvek és 

azok minősítési kritériumai már az 1980-as évektől megjelentek a turizmusban is, az 

öko védjegyek kialakulása leginkább az 1992-es Riói csúcsig (United Nations Earth 

Summit vagy Rio Summit) vezethető vissza. Ekkor az ott résztvevő 182 ország által 

megalkotott Agenda 21, többek közt a fenntartható és környezetbarát fejlődés 
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érdekében, kihangsúlyozta az üzleti vállalkozások számára is szükséges és 

alkalmazandó környezeti szabályozásokat és politikákat is.  

Az azóta eltelt időszakban a világszerte kialakult több ezer ökovédjegy szinte 

teljes mértékben lefedte a gazdaság minden aspektusát, és ezzel párhuzamosan a 

turizmusban is mintegy 100 öko védjegy jelent meg, melyek főleg a szálláshely-

nyújtás, utazásszervezés, vendéglátás és az egyéb turisztikai szolgáltatások 

ökológiai elveknek megfelelő minősítését végezték el.  

Az ökovédjegyek megjelenése mellett szintén számos minősítést végző 

szervezet is alakult, amelyek globálisan, kontinensekre kiterjedően, vagy országos, 

regionális szinten működtek-működnek. 

A nemzetközi (nem csak turizmushoz köthető) öko védjegyeket, azok hatóköre 

szerint, a következőképp csoportosíthatjuk (1. táblázat): 
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1. táblázat: Az ökovédjegyek csoportosítása hatókör alapján 

Az ökovédjegy hatóköre Példa 
 

Globális  Green Globe  

 Blue Flag 

 Rues Hotel Selection EcoFriendly Hotels Worldwide 

 Green Pearls Unique Places 

Interregionális 
 

 EU Eco-label (EU Ökovédjegy) 

 Committed to Green (Európa) 

 Nordic Eco-label/The Nordic Swam (az Északi hattyú 
– Skandináv-államok) 

 African Eco-labelling Mechanism 

 Eco-ables for Hotels in the Mediterranean Region 

Országos 
 

 Das Österreichische Umweltzeichen für 
Tourismusbetriebe (Ausztria) 

 Green Key (Dánia) 

 Der Blaue Engel – Kék Angyal” környezetbarát 
termék védjegy (Németország)  
Green Tourism Business Scheme (Egyesült 
Királyság) 

 Eco Certification Program (Ausztrália) (Öko-védjegy 
program) 

Szubnacionális/Regionális 
 

 Dél-Hevesi Öko-védjegy (Magyarország) 

 Gestión Salteña Ecoeficiente (Argentína) 

 El distintivo ecoturístico de Alcudia (Mallorca) 

 California Certified Organic Farmers (USA) 

 Independent Certification of Fisheries (Skócia) 

Forrás: Saját gyűjtés 
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2. ábra: Az ökö védjegy minősítés szereplői 

 

Forrás: Global Ecolabelling Network, 2004 

 

1.2.1. Globális és interregionális nemzetközi példák 

 

1.2.1.1. Green Globe  

A Green Globe a fenntartható utazásban és turizmusban használatos legismertebb 

és legelterjedtebb globális címke, minősítő- és minőség rendszer, amelynek 

létrehozása szintén a Riói Csúcshoz köthető. A védjegy a cégek, vállalkozások és a 

közösségek számára adja meg a fenntartható utazás és turizmus megvalósításának 

feltételeit. 
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A Green Globe sztenderd kritériumai és indikátorai a következő területeken lettek 

kialakítva: 

I. Fenntartható menedzsment 

a. Fenntartható menedzsment rendszer bevezetése  

b. A megfelelő jogrendszer alkalmazása 

c. Munkavállaló képzés 

d. Fogyasztói elégedettség 

e. Minőségi és pontos promóciós anyagok 

f. A helyi igényeknek megfelelő design, tervezés és kivitelezés 

g. Interpretáció  

h. Kommunikációs stratégia 

i. Egészség és biztonság 

II. Szociális/Gazdasági 

a. Közösség fejlesztés 

b. Helyi munkahely-teremtés 

c. Fair trade – méltányos kereskedelem 

d. Helyi vállalkozók támogatása 

e. Helyi közösségek tisztelete 

f. A helyi erőforrások méltányos felhasználása 

g. Méltányos foglalkoztatás  

h. Munkavállalók védelme 

i. Alapvető szolgáltatások 

III. Kulturális örökség 

a. Viselkedés kód 

b. Történelmi emlékek 

c. Attrakció- és helyi védelem 

d. A helyi kultúra megjelenítése 

IV. Környezeti 

a. Erőforrások megőrzése 

i. Vásárlás politika 
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ii. Fogyasztható javak 

iii. Energia felhasználás 

iv. Vízfelhasználás 

b. Károsanyag-kibocsátás csökkentése 

i. Üvegházhatású gázok 

ii. Szennyvíz 

iii. Hulladékkezelési terv 

iv. Tervezés és csökkentés 

v. Újrafelhasználás 

vi. Újrahasznosítás 

vii. Veszélyes szennyezőanyagok 

viii. Egyéb szennyező anyagok 

c. A biodiverzitás, az ökoszisztémák és a tájak megőrzése 

i. Fogságban tartott vadállatok 

ii. Tájhasznosítás 

iii. A biodiverzitás megőrzésének kritériumai 

iv. Kapcsolat a vadvilággal 

 

1.2.1.2. Blue Flag  

 

A fürdőzésre alkalmas természetes partszakaszok, szabad strandok fenntartható 

fejlesztését és minőségbiztosítását szolgáló önkéntes öko-minősítési rendszert a 

Foundation for Environmental Education (cca. A Környezeti Oktatásért Alapítvány) 

hozta létre. A nemzetközi Blue Flag Koordinációs Bizottság a nemzetközi programok 

lebonyolításért, az új és korábbi tagszervezetek koordinálásáért és a program 
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általános fejlesztéséért felelős. Jelen munkában a szervezet szerteágazó 

tevékenységei közül a tengerpartokra vonatkozó minősítési rendszer kritériumait 

mutatjuk be: 

I. Környezeti oktatás és informácó 

a. A Blue Flag-ről megfelelő mennyiségű és minőségű információ 

megjelenítése szükséges  

b. A tengerpartot használók számára környezeti oktatást kell biztosítani 

c. A fürdővíz minőségéről tájékoztatást kell nyújtani 

d. A helyi ökorendszereket és környezeti elemeket be kell mutatni 

e. A tengerpartról precíz, szakszerű térképet kell bemutatni 

f. A tengerpart és a környező területek használatáról az idevonatkozó 

jogszabályokat és jogi hátteret meg kell jeleníteni 

II. Vízminőség 

a. A tengerpartnak teljesen be kell tartani a vízminőség kapcsán a 

mintavételeket és a vizsgálatok megfelelő gyakoriságát  

b. A tengerpartnak teljesen meg kell felelnie a vízminőség-vizsgálatok 

követelményrendszerének 

c. A tengerpartot és a vizet semmilyen ipari szennyezőanyag, hulladék, 

vagy szennyvíz nem szennyezheti 

d. A tengerpartnak a Blue Flag mikrobiológiai kritériumrendszerének meg 

kell felelnie 

e. A tengerpartnak a Blue Flag fizikai és kémiai paramétereket tartalmazó 

kritériumrendszerének meg kell felelnie 

III. Környezeti menedzsment 

a. A helyi hatóságnak, vagy a tengerpartot üzemeltető hatóságnak létre 

kell hoznia egy tengerparti menedzsment bizottságot 

b. A helyi hatóságnak, vagy a tengerpartot üzemeltető hatóságnak 

minden, a tengerpart működtetésének szabályozására vonatkozó 

előírást be kell tartania 

c. A tengerpartnak tisztának kell lennie 
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d. Az alga telepeket és egyéb természet által odahordott hulladékot ott kell 

hagyni a parton 

e. A tengerparton megfelelő számú hulladéktároló tartályok elhelyezését 

kell biztosítani 

f. A szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas hulladék tárolókat kell kialakítani 

g. Megfelelő számú mellékhelyiséget és pihenőhelyet kell kialakítani 

h. A mellékhelyiségek és pihenők szennyvízelvezetését biztosítani kell 

i. A tengerparton engedély nélkül nem lehet kempingezni, gépjárművet 

vezetni, vagy hulladékot felhalmozni 

j. Kutyák és egyéb háziasított állatok számára a tengerpart látogatása 

tilos 

k. Az összes épületet és tengerparti felszerelést megfelelő állapotban kell 

tartani 

l. A tengerpart közelében elhelyezkedő korallzátonyok monitorozását 

biztosítani kell 

m. A tengerpart területén a fenntartható közlekedést kell erősíteni  

IV. Biztonság és szolgáltatások 

a. Kötelező megfelelő számú strandőr és életmentő felszerelés biztosítása 

b. Elsősegélynyújtó felszerelés biztosítása kötelező 

c. Szennyezés esetén fellépő vészforgatókönyv kialakítása kötelező 

d. A tengerpartot használók és a rendezvények kapcsán a konfliktusok és 

balesetek elkerülése érdekében megfelelő menedzsment hátteret kell 

biztosítani 

e. A tengerpartot használók védelme érdekében biztonsági 

intézkedéseket kell kialakítani 

f. Ivóvíz biztosítása kötelező 

g. Minden közigazgatási egység legalább egy Blue Flag tengerpartját 

kerekesszékesek és mozgáskorlátozottak számára elérhetővé kell tenni 
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1.2.1.3. Rues Hotel Selection (RHS) EcoFriendly Hotels Worldwide – Rues Hotel 

Minősítés Öko-barát Hotelek  

A Rues Hotel Selection-t 1994-ben hozták létre Bolíviában. A non profit szervezet az 

első környezetbarát minősítést végző és alkalmazó hotel csoport legfőbb célkitűzése 

a kis és közepes méretű környezetbarát hotelek fejlesztése a következő célok, 

kulcsszavak mentén:  

 Megőrzés 

 Oktatás 

 Fenntartható fejlődés.  

A szervezet az UNEP (United Nations Environment Programme – az ENSZ 

Környezeti Programja) környezeti iránymutatásait alkalmazza és az UNESCO 

Világörökség helyszíneit, illetve az egyéb kulturális és természeti vonzerővel 

rendelkező desztinációkat támogatja.  

A tagság legfőbb kritériumai, előnyei és céljai: 

 

1. Kritériumok:  

 A „Sustainable Tourism and Hotel Development and Education and 

Environment Preservation” (Fenntartható turizmus és hotelfejlesztés, oktatás 

és környezetvédelem) tartalmi kritériumai iránti elkötelezettség. 

 A hotel identitása kapcsán:  

o Minden hotelnek megvan a saját, eredeti, az ország örökségértékeihez 

kapcsolódó identitása 

o A hotel harmonizál a környezetével 

o A hotel építészeti stílusának, belső kialakításának és környezetének az 

adott régióra vagy országra jellemző elemeket kell tükröznie 

 A környezetbarát hotelek szegmentációja: A megadott 6 típusnak 

köszönhetően az öko-barát hotelek lehetőséget adnak az utasokra és 

utaztatókra vonatkozó stratégiai marketing kialakítására. 

o Öko-barát hotel 
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o Öko-barát porta, szállás – esőerdőben 

o Öko-barát üdülő/Klubüdülő 

o Öko-barát hacienda/ranch 

o Öko-barát felfedező hajóút 

2. A minősítés: 

A három alapfogalom (megőrzés, oktatás, fenntartható fejlődés) mentén kialakított 

minősítési rendszer a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő 2-5 csillaggal értékeli az 

ökobarát hoteleket, melyeket két további szimbólummal egészítenek ki az alapvető 

környezet-központű működés, felszerelések és oktatási programok kapcsán:  

Egy 50 pontos rendszert dolgoztak ki a megőrzés, oktatás és fenntartható 

turizmusfejlesztés bevezetésének minősítésére (Fa szimbólummal) és szintén 50 

pontot adnak a minőségi szolgáltatások értékelésére (Zöld utazótáska 

szimbólummal).  

 

1..2.1.4. ECEAT – European Centre for Ecological and Agricultural Tourism 

(Öko- és Agroturizmus Európai Központja)  

 

Az ECEAT szervezetet 1993-ban hozták létre, magát a minősítési rendszert pedig 

1994-ben vezették be. Az Európában az egyik legnépszerűbb rendszer napjainkra 

mintegy 1300 vidéki öko-szálláshely minősítését hajtotta végre Nyugat-, Közép-, és 

Kelet-Európában (Belarusz, Cseh köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, 

Németország, Magyarország, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szerbia, 

Spanyolország, Svédország, Törökország).  

A szervezet főbb feladatai: 

 kifejleszti és védi az ECEAT nevét, koncepcióját és logóját 

 a tagok közti együttműködést irányítja és támogatja 

 a tagok közti információ- és tudásáramlást erősíti 
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 ellátja a tagok érdekvédelmét és támogatását 

 promotálja és képviseli az ECEAT szervezetet a nemzetközi porondon. 

A minősítési rendszer jellemzői: 

 Magát a minősítést az ECEAT elfogadott helyi partnerei végezhetik. 

 A szálláshelyek hatékony marketingjét (reklámtevékenység, népszerűsítés, 

szállásközvetítés) központilag végzik. 

 A nemzeti minősítési rendszerek kialakításakor kiemelt figyelmet fordítanak a 

helyi szállásadók és vendéglátó biogazdák jellegzetességeire.  

 A minősítés kapcsán a szállásadóknak nem kell költséges beruházásokba 

fektetniük, a minősítés pedig nem jár túl nagy anyagi megterheléssel, éves 

díja jelenleg 100 euro.  

A szálláshely-minősítés a következő kritériumrendszer szerint megy végbe:  

Az ECEAT szálláshelyek minőségét két fajta kritériumrendszer alapján alakítják 

ki a komfortkategória és a fenntarthatóság kritériumai alapján. 

A komfort kritérium meghatározásához a már létező nemzeti minősítési rendszert 

– vagy annak megfelelő nemzetközi sztenderdeket – lehet használni.  

A fenntarthatóság minősítése kapcsán a következő területekre fókuszálnak:  

 környezetbarát mezőgazdaság 

 hatékony víz- és energiafelhasználás 

 minimum mennyiségű hulladék létrehozása 

 zöld építkezés 

 a vendégek információval és tudatosságra oktatással történő ellátása 

 ökobarát közlekedés és tömegközlekedés támogatása 

 a biodiverzitás és a táj védelme 

 kulturális örökség 

 a helyi gazdaság támogatása 

 a folytonos tanulás és javítási-javulási szándék erősítése. 

http://www.eceat.org/ 

http://www.eceat.org/
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1.2.1.5. A turizmushoz köthető egyéb nemzetközi ökovédjegyek 

http://www.ecolabelindex.com  

 

 

EarthCheck 

 

 

ECO certification 

 

 

Eco Hotels Certified 

 

 

Estonian 

Ecotourism Quality 

Label 

 

 

Green 

Globe Certification 

 

 

Green Key 

 

http://www.ecolabelindex.com/
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/earthcheck
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/eco-certification
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/eco-hotels-certified
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/estonian-ecotourism-quality-label
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/estonian-ecotourism-quality-label
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/estonian-ecotourism-quality-label
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/green-globe
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/green-globe
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/green-key
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Green Tourism 

Business Scheme 

 

 

International 

Eco Certification Pro

gram 

 

 

Nature's Best 

Ecotourism 

 

 

Sustainable Tourism 

Education Program 

(STEP) 

 

 

1.2.2. A turizmushoz köthető nemzeti ökovédjegyek  

http://www.ecolabelindex.com  

 

 

Calidad Galapagos 

Galápagos-szigetek 

 

EcoLabel Luxembourg 

Luxemburg 

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/green-tourism-business-scheme
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/green-tourism-business-scheme
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/international-eco-certification-program
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/international-eco-certification-program
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/international-eco-certification-program
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/natures-best-ecotourism
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/natures-best-ecotourism
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/sustainable-travel-eco-certification-program
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/sustainable-travel-eco-certification-program
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/sustainable-travel-eco-certification-program
http://www.ecolabelindex.com/
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/calidad-galapagos
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/tourism-ecolabel-luxembourg
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Estonian Ecotourism Quality Label 

Észtország 

 

Legambiente Turismo 

Olaszország 

 

Tunisia Ecolabel 

Tunézia 

 

Viabono 

Németország 

 

1.3. Az ICER projekt tapasztalatai: Innovatív öko-szálláshely fejlesztési 

koncepciók vidéki térségekben 

 

A projekt célja, hogy a vidéki turizmus, mint ágazat számára javaslatokat 

fogalmazzon meg műszaki, pénzügyi és jogi szempontból. További célként tűzi ki a 

beruházók számára irányelvek meghatározását, a fenntartható fejlesztési 

programokkal összhangban. A projekt által megfogalmazott javaslatok a 

tapasztalatcsere és a közös tevékenységek eredményei alapján készülnek. 

A projekt jelentősége a következő: 

 A cél a fejlesztéspolitika befolyásolása a turisztikai projektek promócióján 

keresztül; 

 A cél a vidéki térségek vonzóbbá tétele a befektetők számára; 

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/estonian-ecotourism-quality-label
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/legambiente-turismo
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/TunisiaEcolabel
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/viabono
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 Cél a turisztikai fejlesztéssel foglalkozó ügynökségek számára gyakorlatban 

használható megoldások nyújtása, melyen keresztül a térségben működő vidéki 

turisztikai vállalkozások alkalmassá válnak hozzáadott érték előállítására. 

 

3/a. ábra: Az ICER projektben résztvevő országok 

 

Forrás: http://www.icerproject.eu/pages/partners.jsf?id=2068 

 

Az ICER projekt céljai összhangban vannak az európai vidékfejlesztési 

politikával, mely a fenntartható fejlődés három dimenzióját – gazdasági, környezeti és 

társadalmi – tartja szem előtt. A projekt célja ezen elvek gyakorlatba való átültetése a 

turisztikai fejlesztéspolitikán keresztül. 

Az ICER projekt tevékenységi köre: 

 A projekt tevékenységei egy négylépcsős modellt követnek: 

o A projekt általánosságban a tapasztalatcserét és jó gyakorlatok 

beazonosítását szolgálja 

http://www.icerproject.eu/pages/partners.jsf?id=2068
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o Workshopok szervezése a helyi turisztikai szereplők és a 

szakpolitika formálásában részt vevő szakemberek számára 

valamennyi partnerrégióban, melyeknek célja a turisztikapolitikával 

kapcsolatos javaslatok összegyűjtése 

o Egy szakpolitikai javaslatcsomag összeállítása a jó gyakorlatok 

és a workshopok eredményei alapján 

o A szakpolitikai intézkedések minőségének javítása valamennyi 

partnerrégióban, a megfogalmazott javaslatcsomag alapján 

Az ICER projekt próbálja felhívni a döntéshozók figyelmét az innovatív 

turizmusfejlesztési politika és a rurális térségek vonzerejének, valamint 

versenyképességének fejlesztését célzó fejlesztési koncepciók jelentőségére. 

A következő tématerületek megvizsgálására és áttekintésére kerül sor: 

 turizmusfejlesztési stratégiák valamennyi régióban; 

 gyakorlati fenntartható fejlődést célzó szakpolitikák; 

 a vidéki térségekre és a keresletnek megfejelő szálláshelyekre jellemző 

turisztikai trendek; 

 meglévő környezetvédelmi szempontú minősítési rendszerek; 

 a régiók vonzerejének növelését szolgáló tevékenységek; 

 magán- és közszféra által koordinált marketingtevékenységek; 

 a befektetők által folytatott piackutatások; 

 ingatlanpiaci (telek és épületek) megoldások magánbefektetők részére; 

 a beruházók és a mögöttük álló érdekcsoportok által támasztott 

igények; 

 a fenti projektek eredményeként megvalósuló új és sikeres szálláshely-

fejlesztési példák; 

 a közszféra által működtetett fejlesztési programok tartalma; 

 pályázati lehetőségek és a forráshoz jutás feltételei; 

 a szálláshely-működtetést szolgáló támogató rendszer. 



 

20 

A projekt keretein belül „ICER: az ökológiai szemléletű turisztikai befektetések 

támogatása” címmel elkészült egy ajánlások kézikönyve, amely hasznos szakmai és 

gyakorlati tanácsokat ad az ökoturizmusban részt venni kívánó befektetők és 

vállalkozók számára, amely a következő főbb fejezetekből és témakörökből áll: 

 

Hogyan kezeljük a potenciális befektetőket? 

 2.1 A fejlesztés legfontosabb kérdései  

 2.2 Fenntartható befektetéseknek a célterületre vonzása  

 2.4 A befektetések szabályozása  

 2.5 Magánbefektetés a vidéki turizmusban  

Tanácsadás, útmutatás és az innováció elősegítése 

 3.1 Tanácsadás és útmutatás a magánszektor számára  

o 3.1.1 Környezetvédelmi és örökségi tanácsadás  

 3.2 Az innováció és tudásmegosztás elősegítése  

o 3.2.1 Hálózatépítés és egyesületek alapítása  

o 3.2.2 Kapcsolat a tudományos világgal  

o 3.2.3 Tematikus kutatási központok  

A befektetések támogatása 

 4.1 A támogatási mechanizmusok áttekintése  

o 4.1.1 A gazdasági ösztönzők nemkívánatos hatásai  

 4.2 Általánosan bevált gyakorlatok  

o 4.2.1 A kiválasztás módja: automatikus, avagy 

diszkrecionális?  

 4.3 A támogató mechanizmusok típusai  

o 4 támogatások  

o 4.3.4 Az állami és a magánszektor partnersége (ppp)  

o 4.3.5 Közvetlen állami beavatkozás  

o 4.3.6 Az esettanulmányokban bemutatott támogatási 

mechanizmusok áttekintése  
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A fenntarthatóság elősegítése 

 5.1 Fenntartható fejlődés a vidéki turizmusban: kihívások és 

lehetőségek  

o 5.1.1 A teljesítmény monitoringja  

 5.2 Az állami és a magán szektor erőfeszítései a fenntarthatóság 

elősegítésére. 

o 5.2.1 Közcélú marketingstratégiák  

o 5.2.2 Képzés és kapacitásépítés  

o 5.2.3 Hálózatépítés  

o 5.2.4 Folyamatos támogatás a turisztikai infrastruktúra 

fejlesztéséhez  

 5.3 Alapvető fontosságú eszközök  

o 5.3.1 Minősítés  

o 5.3.2 Környezettudatosság  

o 5.3.3 Környezetgazdálkodás  

o 5.3.4 A környezetgazdálkodási eszközök gyakorlati 

alkalmazása. http://www.icerproject.eu/pages/index.jsf?p=2&id=4871  

Az ajánlások kézikönyvének jelen kézikönyv számára leghasznosabb fejezete a 

szálláshely-minősítéssel kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok megosztása (5.3.1.), 

mely révén a dél-dunántúli ökoporta rendszer, a gozoi (Málta) ökominősítés a 

szállodák számára és az ír Burren Ökoturisztikai hálózat Greenbox kezdeményezése 

került bemutatásra a kiemelt célok mellett az adott programok sikerességének 

bemutatása mellett.  

http://www.icerproject.eu/pages/index.jsf?p=2&id=4871
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1.4. Hazai szabályozás a szolgáltatásokat minősítő öko védjegyek területén, a 

védjegyrendszer bevezetésének tapasztalatai a kereskedelmi szálláshelyek és 

kempingek esetében. 

 

Az Európai Közösség 2003/287. Bizottsági határozatát a környezetbarát 

védjegy kereskedelmi szálláshelyekre való alkalmazásáról már 2003-ban átvette 

Magyarország. Az EU-s előírásokat követve (3/b. ábra) az energia- és vízfogyasztás 

korlátozását, a környezetre ártalmas anyagok használatának mellőzését, a víz- és 

levegőszennyezés korlátozását, lehetőség szerinti megszüntetését és zajártalom 

mérséklését határozta meg elérendő kritériumként. A hazai szabályozás eltérve az 

EU-es normáktól még külön hangsúlyozta a kereskedelmi szálláshely 

látványharmóniájának megfelelő kialakítását. 

 

3/b. ábra: Az Eu-s és a haza „Környezetbarát idegenforgalmi szálláshely” kritérium 

rendszerek 

Ökocímke és környezetbarát 
védjegy idegenforgalmi szálláshelyek 
számára

Nemzeti rendszerek 
tapasztalatai

A vendégek igényei
(Európában 51%-uk környezetbarát 
üdülőhelyet és szállást keres, 82%-
uk preferálja az egészséges 
környezetet)

Fő követelmények (2003/287. 

EK Bizottsági határozat):

Energiatakarékosság

Víztakarékosság

Körültekintő üzemeltetés

Hulladék csökkentés

A vendégek tájékoztatása

A hazai környezetbarát védjegy 
kritériumai: (2003. július 2-től):

A létesítmény környezetbe 
illesztése: látványharmónia

A létesítmény működésével 
összefüggő környezeti hatások

Energiafogyasztás;

Vízfogyasztás;

Környezetre ártalmas anyagok 
használatának mellőzése;

Hulladék kibocsátás mérséklése ;

Vízszennyezés;

Levegőszennyezés;

Zajártalom 

mérséklése

(csendvédelem)
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Szerk: Szabó G. 2008 

 

A rendszert kiterjesztették a szállodára, a panziókra, az üdülőházakra, a 

turistaszállókra és ifjúsági szállókra, valamint a kempingekre. Ez így együtt lefedte a 

kereskedelmi szálláshelyeket. A rendszer nem terjedt ki a magánszálláshelyekre, így 

a falusi szállásadókra sem. 

A rendszer felállította igen szigorú követelmények miatt csak nagyon kevés 

kereskedelmi szálláshely próbálkozott meg az ökocímke megszerzésével. Míg a 

környezetbarát termék védjegyet 2012-ig 278 termék szerezte meg Magyarországon, 

addig a kereskedelmi szálláshelyek közül csak 3, azaz három egység kapta meg. Ez 

egyben jelzi a rendszer kudarcát, amiben az is szerepet játszhatott, hogy az igen 

szigorú kritériumok mellé a védjegy a turizmusban nem kapott jelentős marketing 

támogatást. Így sem a vendégek, sem pedig a szálláshelyek üzemeltetői nem 

ismerték meg ennek értékét. A rendszer jelenleg az átszervezés állapotában van. 
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1.5. A nemzetközi Zöldút mozgalom elvei és kritériumai, a ZÖME Zöldút 

meghatározásai 

 

1.5.1. A turizmusfejlesztés alternatív iránya: a zöldút 

A tömeg turizmussal szemben kialakult alternatív, vagy szelíd turizmus egyik 

legújabb hazai formái a zöldutak. Az útvonalak létrehozásának és bejárásának módja 

szerint is megkülönböztethetünk tehát tematikus utakat. A „Zöldút” koncepció szerint 

a helyi közösség által létrehozott útvonal a természet és kultúra iránt érdeklődő, 

annak megismerésén túl a védelmét is fontosnak tartó, alternatív közlekedési 

módokat kedvelő közönségnek készül.  

A zöldutak a múltban még használatban volt mellékutakat, dűlőutakat 

alkalmazzák a táj bejárására a települések összekötésére, csak gépi erő nélküli 

eszközökkel. Tehát a zöldutak barangolói gyalogosan, kerékpáron, vagy éppen 

lóháton járják be a helyi közösség összefogásával létrehozott és kijelölt útvonalat. Az 

útvonal alkalmas kerekesszékes bejárásra is. A zöldút települései bemutatják helyi 

értékeiket, műemlékeiket, szokásaikat, hagyományaikat, megszervezik szellemi 

kulturális örökségük ünnepeit és helyi termékekkel tudják kínálni a zöldutak 

vándorait. (Marton G. összeállítása Szabó G. – Csapó J. – Marton G. – Köbli Á. – 

Szabó K. 2013 kéziratában) 

Maga a zöldút mozgalom az Egyesült Államokból indult, ahol már az 1950-es 

évektől használták a rekreációs célra kialakított olyan útvonalakat, melyek az 

egészséges életmód és a nem motorizált közlekedési eszközök használatát 

propagálta főleg a nagyobb urbánus térségek környékén. 1987-ben aztán a 

kezdeményezés olyannyira megerősödött, hogy egy országos hálózatát kialakítását 

tűzték ki célul a President’s Commission on American Outdoors (Amerikai Túrázók 

Elnöki Bizottsága, Tennesse állam kormányzója, Alexander Lamar irányításával) és a 

National Geographic Society közös fellépésével.  

Mára az Egyesült Államokban 18 000 km hosszú zöldút hálózatról beszélhetünk 

melyek nemzeti, állami és helyi propagálásában civil összefogások százai vesznek 
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részt, és amelyeket nemzeti parkok és tájvédelmi területek ügynökségei, és a helyi 

önkormányzatok (zöldút specialistái) is támogatnak. Komoly társadalmi 

megalapozottsága a mozgalomnak, hogy a zöldutak kezdeményezésében, 

kialakításában és működtetésében szektorok közti együttműködés mutatkozik a 

közszféra intézményei, az üzleti szféra és a civil szervezetek között. 

Nyugat-Európában a zöldút koncepció az 1980-as évek végétől kezdett egyre 

népszerűbbé válni. Az Európai Unió országaiban a zöldutak egyben zöldfolyosókat is 

jelöltek, melyek a turizmus, rekreáció és a nem –motorizált közlekedés jegyében 

kerültek kialakításra többnyire történelmi megalapozottságú tematikus utak, 

természetesen folyosók, vagy használaton kívüli utak (akár vasutak) formájában. A 

zöldutak kialakításának főbb motivációi az egészséges, aktív életmód támogatása, a 

környezet védelme, a károsanyag-kibocsátás és a szennyezés csökkentése és 

biztonságos közlekedési folyosók kialakítása volt.  

A zöldutak legfontosabb európai szervezetét, a European Greenways 

Association-t (Európai Zöldutak Egyesülete) 1997-ben hozták létre Namurban 

(Belgium). Az egyesület ma 35 nemzeti egyesület munkáját fogja össze, melyből a 

legaktívabb országok Belgium, Spanyolország, Egyesült Királyság, Írország, 

Lengyelország és a Cseh Köztársaság, mely utóbbi ország vezette be először Kelet-

Közép-Európában a zöldút mozgalmat.  

A Central and Eastern European Greenways mozgalom (Közép és Kelet Európai 

Zöldutak) civil kezdeményezésre jött létre 2000-ben. A szervezetet a Környezeti 

Partnerség a Fenntartható Fejlődésért Egyesület koordinálja (Environmental 

Partnership for Sustainable Development Association) 6 ország részvételével, 

lengyel központtal (Lengyelország, Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, 

Románia és Bulgária), közös minősítési elvek használatával.  

 

A) Definíció 

A zöldutak meghatározása a Közép és Kelet Európai Zöldutak és Zöldutak 

Módszertani Egyesületének (ZÖME) definíciója szerint: “A zöldutak olyan, 

többfunkciós útvonalak, melyeket a gyalog, lovon, kerékpáron, illetve más 
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motormentes módon közlekedő vagy túrázó emberek számára hoznak létre. Fajtájuk 

szerint lehetnek zöldfolyósok, történelmi és kereskedelmi útvonalak, folyók vagy 

vasutak mentén haladó ösvények, vízi utak. A zöldutakat helyi közösségek 

működtetik a környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható társadalom 

kialakítása és az egészséges életmód elterjesztése érdekében. A zöldutak ideális 

környezetet biztosítanak a közösségi kezdeményezések, továbbá a 

természetvédelemmel, kulturális örökségvédelemmel, fenntartható turizmussal és 

motormentes közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések számára. A zöldutakat azzal a 

szándékkal hozzák létre, hogy a térségben élők és az oda látogatók igényeit 

egyaránt kielégítse és élénkítse a helyi gazdaságot.” (http://zoldutak.hu/) 

 

B) A zöldutak kategóriái:  

A Közép és Kelet Európai Zöldutak Egyesülete 3 fő kategóriát állapít meg a zöldutak 

kialakításakor:  

1. hosszú távú zöldutak 

2. helyi zöldutak 

3. urbánus zöldutak 

C) A zöldutak kritériumai: 

Az egyesület a zöldutak kialakításakor kétszintű kritériumrendszert állapított meg: 

általános kritériumok (mindegyik zöldútra alkalmazandó); speciális kritériumok 

(speciálisan a fent megadott 3 kategóriára alkalmazva). 

a) Általános kritériumok 

 A zöldutak olyan jelzésekkel ellátott útvonalak, melyek nevükben 

hordozzák a zöldút elnevezést és egy téma, vagy logó mentén egyértelműen 

megkülönböztethetőek.  

 Az adott zöldútról információt kaphatunk prospektusok, térképek, 

honlap, vagy útikönyvek formájában és az út mentén kialakított 

információforrásoknál.  
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 A zöldutak a kerékpárosok és gyalogosok számára megfelelően 

kialakított biztonságos közlekedést tud szavatolni, illetve azt egy vezető 

koordinátor alakítja ki és menedzseli folyamatosan a zöldút egyéb partnerivel 

karöltve.  

 A zöldút része kell legyen a létező, vagy tervezett közlekedési 

rendszernek és/vagy egy régiók közötti turista hálózatnak és fontosabb 

településeknek és a tömegközlekedés egy alternatívájaként kell megfelelnie.  

b) Speciális kritériumok 

 

Hosszú távú zöldutak 

A hosszú távú zöldutak országokat, régiókat, vagy nagyobb városokat kötnek össze 

fő céljuk a fenntartható turizmus támogatása főleg a kerékpáros turizmus 

segítségével. A hosszú távú zöldutaknak infrastrukturális és funkcionális 

kritériumrendszernek is meg kell felelniük:  

 

Infrastrukturális kritériumok:  

a) A zöldutak természeti és kulturális vonzerőket és turista attrakciókat 

kötnek össze legalább minimum 15 kilométerenként, 

b) kb. minden 20 km-nél pihenőpontot alakítanak ki, 

c) a meglátogatható látnivalók 30 km-enként megfelelő turisztikai 

infrastruktúrával vannak ellátva főleg a szálláshelyek és a vendéglátás terén, 

d) a környező területeken is elérhető a zöldutakról megfelelő minőségű és 

mennyiségű információ (brossúra, térkép stb.), 

e) A zöldutak biztonságos nyomvonalon, csöndes utakon haladnak, 

alacsony közlekedési terhelés mellett, 

f) a zöldút legalább 90%-a kemény burkolattal rendelkezik az egész éves 

közlekedést segítve. 

Funkcionális kritériumok: 
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a) legalább egy információs panelt alakítanak ki mindegyik településen, 

amelyen a zöldút áthalad, 

b) legalább egy olyan pont található a nyomvonalon, ahol helyi termékek 

árusítását végzik, 

c) legalább egy olyan pont található a nyomvonalon, ahol a helyi 

termékeket meg lehet kóstolni, 

d) a zöldút legalább egy olyan helyszínt biztosít ahol egy, a helyi örökség 

megőrzésével, interpretációjával, fejlesztésével foglalkozó helyi 

kezdeményezéssel lehet megismerkedni, 

e) a zöldút a falvak, városok központjain is átvezet, vagy azok könnyen 

elérhetőek a nyomvonalról táblák és egyéb segédeszközök segítségével, 

f) legalább egy, a szervezett turizmus által kínált turisztikai termék 

elérhető az útvonalon melyet helyi, vagy regionális utazásszervezők ajánlanak 

ki.  

Helyi zöldutak 

A helyi zöldút egy rövidebb útvonalat ölel fel, melyet tipikusan vidéki térségben 

alakítottak ki. Egy ilyen helyi zöldút legfontosabb célja az egynapos, vagy hétvégi 

kirándulások ösztönzése, a kulturális és természeti örökség interpretálása és a 

rekreáció. Legtöbbször túrázók, kerékpárosok, terepsíelők (sífutók) vagy lovasok 

használják ki.  

Kritériumok: 

a) legalább egy (ha az út körtúra-szerűen visszatér az eredeti kiindulási 

pontra), vagy két információs panellel rendelkezik, 

b) a zöldút legalább egy pihenő, vagy fittness ponttal rendelkezik, 

c) ha lehetséges, a zöldút falvakból, vagy városokból indul, vagy oda tart, 

d) a zöldút kezdőpontjai tömegközlekedéssel elérhetőek, vagy sétával, 

lovaglással elérhetőek a tömegközlekedés helyszíneiről. 

 

Urbánus/városi zöldutak 
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Az urbánus/városi zöldutak több közlekedési eszközt használó utak (kerékpár, 

gyalogos, görkorcsolya, kerekesszék stb.) folyók, patakok, elhagyott vasútvonalak, 

vagy természetes városi folyosók mentén. A fő céljuk a közlekedés biztonságának 

erősítése, a rekreáció és az örökség bemutatása. 

Kritériumok: 

a) a zöldút legalább 90%-a kemény burkolattal rendelkezik, 

b) a zöldút egy olyan közlekedési folyosó, amely használaton kívüli utak 

mentén alakulnak ki, melyek elérhetőek a nem motoros közlekedés számára, 

c) a zöldút lejtőszögei (emelkedő, lejtő mértéke) megengedik a rajtuk való 

haladást mindenféle felhasználónak, a mozgásukban korlátozottaknak is, 

d) legalább egy (ha az út körtúra-szerűen visszatér az eredeti kiindulási 

pontra), vagy két információs panellel rendelkezik, 

e) a zöldút legalább egy pihenő, vagy fittness ponttal rendelkezik, 

A zöldutak kialakításának 5 szakaszát határozza meg a Közép és Kelet Európai 

Zöldutak Egyesülete: 

1. szervezés 

2. vizualizáció 

3. a turisztikai termék promóciója és eladása 

4. helyi kezdeményezések támogatása 

5. a zöldutak infrastruktúrájának kialakítása. 

http://www.greenways.by/index.php?content&id=14&lang=en 

 

1.5.2. A magyarországi zöldút mozgalom tapasztalatai a ZÖME egyesület 

szerint 

A definíció három pilléreként határozható meg: 

 az attrakció, amely a természet, a történelmi múlt tárgyiasult emlékeit a 

régi időkben kialakult közlekedési kapcsolatok vonalán szervezi össze 

útvonallá; 

http://www.greenways.by/index.php?content&id=14&lang=en
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 a létrehozó, alulról építkező közösség, amely a termék szervezését, a 

turisztikai menedzsment tevékenységeket végzi; 

 a fenntarthatóság, amely a helyi aktivitáson nyugszik és a 

természetvédelemmel, örökségvédelemmel, valamint a fenntartható 

turizmusfejlesztéssel áll kapcsolatban és szemléletformáló a bekapcsolódó 

vendégkör számára is. 

A zöldút vendégköre főként az ökoturisták főbb célszegmenseiből toborzódik: 

fiatal, középkorú, jórész családos, aktív életvitelű, a természet és annak védelme 

iránt érdeklődő, kulturális motivációjú. 

Zöldútként tekinthetünk: 

 pihenésre, rekreációra felkészült vidéki térséget átszelő, természetes 

vagy mesterséges útvonalat követő, nem burkolt útra;  

 amely alkalmas gyalogos, lovas, lovas kocsis, kerekesszékes és 

kerékpáros bejárásra; 

 összeköt egymással természeti és kulturális értékeket; 

 és erre alkalmas városi parkokat, zöldfelüleletek. 

A zöldutak meghatározásánál alapvető tulajdonságok kerülnek mérlegelés alá: 

 létrejöttükben a helyi, civil jellegű együttműködés, a közösségfejlesztés 

eszköz és egyben mérce is, az önkéntesség meghatározó érték; 

 a zöldút fejlesztésében a helyi civilek, azok közösségei, a helyi 

önkormányzat és kapcsolódó vállalkozások működnek együtt, az 

együttműködésnek döntően nem üzleti célokat szolgál; 

 a zöldútnak viszont alapvető funkciója, a helyi jólét, az életminőség 

javítása, a fenntarthatóság biztosítása, a helyi természeti és kulturális örökség 

védelme, de egyben hasznosítása is; 

 fontos funkciója a látogatói körében a környezettudatos életvitel, az 

alternatív közlekedési formák iránti érdeklődés, a velük kapcsolatos 

személetmód kedvező befolyásolása. (Marton G. összeállítása Szabó G. – 

Csapó J. – Marton G. – Köbli Á. – Szabó K. 2013 kéziratában) 
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2. Minősítési elvek és szakterületek 

 

2.1. A minősítendő ökoturisztikai szolgáltatások körének és rendszerének 

meghatározása 

A Baranya Zöldút területén elhelyezkedő szolgáltatók főleg a szállásadás, a 

vendéglátás és az azokhoz köthető programszervezés területein tevékenykednek.  

A minősítendő ökoturisztikai szolgáltatások kategóriái: 

1. Szálláshelyek 

• Szálloda 

• Panzió 

• Kemping 

• Üdülőház 

• Közösségi szálláshely 

• Falusi szállásadás 

• Egyéb szálláshely 

2. Vendéglátás 

• Melegkonyhás (étterem, vendéglő, gyorsétkezőhely, kávézó 

• Egyéb vendéglátóhely (büfé, ételbár, falatozó stb.) 

• Mozgóárusítás (lángos, pizza stb.) 

• Ital üzlet (borozó, italbolt) 

• Termelői borkimérés 

• Bor szakbolt, vinotéka  

3. Helyi termék eladás 

• Kistermelői értékesítés 

1. Kitelepüléssel 

2. Helyi terméket forgalmazó üzletben 
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3. Falusi vendégasztal 

4. Szervezett programok 

• Rendezvények, fesztiválok 

• Túravezetés 

1. Lovas, kerékpáros, vízi, gyalogos 

5. Szabadidős eszköz- és sportszer kölcsönzés 

• Kerékpár, csónak, sporteszköz 

• Sporteszköz szervízelés, javítás 

6. Turisztikai információ adás 

• Turisztikai szolgáltató iroda 

1. Nonprofit, Tourinform 

2. Utazási iroda 

 

 

2.2. A minősítés szempontrendszerének és szakterületeinek a kidolgozása 

A fejezet elején meg szeretnénk jegyezni, hogy – ahogy azt a 2008-ban elkészült 

Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia is megfogalmazza – annak ellenére, hogy a hazai 

turisztikai szolgáltatók térségi minősítő rendszerek alapján minősíttethetik magukat, 

jelenleg hazánk nem rendelkezik egységes ökoturisztikai minősítő rendszerrel. Ilyen 

minősítő rendszerek Magyarországon pl. a dél-dunántúli ökoporta hálózat, az 

„Elismert szálláshely”, az „Elismert termék”, az „Elismert vendéglátóhely” vagy a 

„Takaros porta” kategóriái. 

A zöldutak ökoszálláshelyeinek minősítési rendszerében – alkalmazkodva és 

helyenként kiegészítve az Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia idevonatkozó 

intézkedéseit és prioritásait – a következő tartalmi szempontokat véljük fontosnak:  
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Az ökoszálláshelyek (ecolodge) fejlesztése terén: 

 A helyszín kiválasztásánál az ökológiai szempontok maximális 

figyelembe vétele  

 Az épületek (és különösen a homlokzat) településképbe és a tájképbe 

való illesztése.  

 A szálláshelyhez tartozó zöldterület állandó karbantartása (udvar és 

utcafront, előkert) 

 A belső kialakítás során a helyi kulturális-, társadalmi- és környezeti 

adottságokhoz történő illeszkedés (környezetbarát bútorzat, helyi kultúrát 

felelevenítő dekoráció, természetes burkolat, stb.).  

 Az építés és az üzemelés során a megújuló energiaforrások 

kihasználásának folyamatos biztosítása (az épület tájolása, napkollektorok, 

csapadékvíz-hasznosító rendszerek, fa-és biomassza energiája, komposzt 

toalett, vízenergia)  

 A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének megteremtése.  

 A saját és a helyi lakosság által előállított termékek (helyi termékek) 

értékesítési feltételeinek biztosítása.  

 Energiatakarékos eszközök alkalmazása a vendégek ellátásában és 

kiszolgálásában (izzók, konyhai eszközök, mosógép, stb.).  

 Közösségi tér megteremtése a külső és belső területeken egyaránt.  

 Állatbarát tér megteremtése a külső területen (itató, hűsölési, pihenési 

lehetőség) 

 Kisgyerekes családok fogadásához szükséges infrastrukturális háttér 

megteremtése (gyerekágy, fajátékok, etetőszék, játszótér, stb.) 

 A szolgáltatók körében az öko-szemlélet megismertetése, elterjesztése 

különféle eszközök segítségével (best practice, tanulmányút, továbbképzés, 

stb.).  

 Környezetbarát közlekedési eszközök (kerékpár) tárolásának 

biztosítása, kisebb szervizelési feladatok számára (gumi felfújása, lánc 

beállítása, defektjavítás, stb.) szerszámok biztosítása.  
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Vendéglátóhelyek környezet- és egészségtudatos szempontok szerinti 

fejlesztése terén: 

 A tradicionális gasztronómiai szokások felelevenítése és a kínálati 

elemekbe történő beépítése.  

 A teljes épület és a hozzá kapcsolódó létesítmények tájba ill. 

településképbe illesztése (vakolat színe, kerthelységben környezetbarát 

bútorzat használata, reklámfelületek csökkentése a homlokzati felületen).  

 A belső kialakítás tájjellegű kiképzése (fa bútorok, a táj kulturális 

értékeit bemutató fotók, a helyi kézművesek, mesterek által készített edények 

alkalmazása).  

 A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének megteremtése.  

 A vendéglátóhely parkolójában kerékpártárolók kiépítése. 

 A vendéglátóhely parkolójában szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének 

biztosítása.  

 A vendéglátóhely területén a turistákkal érkező háziállatok (kutya) 

számára ivási és pihenési lehetőség biztosítása. 

 A dohányzó-részek megszüntetése a vendégfogadó térben.  

 Az újrahasznosítható eszközök alkalmazásának ösztönzése.  

 A gyermekek számára szórakozási és játszási feltételek megteremtése 

az épületen belül és környékén egyaránt (környezetbarát eszközökből a tájba 

illő játszótér kialakítása; játszósarok kialakítása).  

 Gyermekek számára kialakított bútorok (etetőszék) és eszközök 

alkalmazása.  

 A helyi gasztronómiai különlegességek felkutatása és a kínálatba 

történő beépítése.  

 A helyi specialitások hangsúlyozása az étlapon, bemutatva azok 

készítési módját.  
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 A helyi termelőkkel megállapodás kötése az általuk előállított termények 

(zöldség és gyümölcsfélék, tojás), illetve félkész/késztermékek (pl. lekvár) 

felvásárlásáról, számukra előny biztosítása  

 Az ehhez szükséges jogszabályi háttér biztosítása. 

 

Kínálatfejlesztés terén:  

 Arculatépítés – az egységes arculat, logók bevezetése 

 Szakvezetéses programok biztosítása a célcsoportok igényeinek 

megfelelően  

 Tematikus utak (túrák, kirándulások) kialakítása, fejlesztése 

 Sporteszközkölcsönzés (pl. kerékpárkölcsönzés) célcsoporttól 

függetlenül a terület mindenképpen élményszerűbb, sok esetben alaposabb 

megismerését teszi lehetővé.  

 Ajándéktárgy értékesítés  

 Helyben előállított termékek, bio-élelmiszerek, fűszerek értékesítése  

 A vendéglátóhelyeken helyi termékek árusítása  

 A meglévő adottságokra épülve különböző témájú szabadidős 

rendezvények szervezése  

 Kamratúrák szervezése – az őstermelők termékeire alapulva 

 Fotóstúrák, fotózási lehetőségek biztosítása felügyelettel 

(szakvezetővel) 

 A természetvédelmi oktatás, környezeti nevelés, a szemléletformálás 

céljait különböző tevékenységformák révén lehet megvalósítani:  

o Szakvezetett túrák, terepbejárások, tanulmányutak szervezése, 

lebonyolítása – pedagógusok részére (nem csak természettudományi 

tantárgyakat oktatóknak)  

o Szakképzésben való részvétel, szakmai gyakorlatok, 

terepgyakorlatok szervezése, irányítása, szakdolgozatok és 

diplomamunkák témavezetése  
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o Előadások tartása, természetvédelmi témájú vetélkedők, 

versenyek, szakkörök, iskolai foglalkozások segítése, kiállítások 

szervezése  

o Táborok szervezése  

o Erdei iskolai programszolgáltatás, egyéb programok, modulok 

összeállítása, szervezése, programelemek kidolgozása  

o Természetvédelemmel kapcsolatos jeles napok szervezése, 

segítése  

o Továbbképzések indítása (felnőtt továbbképzések akkreditálása) 

 

2.3. Minősítési szintek és kritériumok meghatározása 

A minősítési rendszer kialakítása folyamán – helyi szakemberek véleményére is 

alapozva – nagyban támaszkodtunk a Green Globe által kidolgozott sztenderdek 

általunk is alkalmazható kritériumaira, így az általunk kidolgozott rendszer is négy 

pilléren alapszik, melyeket az alábbiakban értelmező megjegyzésekkel kiegészítve 

mutatunk be: 

I. Fenntartható menedzsment pillér 

II. Szociális/Gazdasági pillér 

III. Kulturális örökség pillér 

IV. Környezeti pillér 

 

I. Fenntartható menedzsment 

a. Fenntartható menedzsment rendszer bevezetése  

A vállalkozás a profiljának megfelelő hosszú távú fenntartható menedzsment 

rendszert vezetett be, környezeti, szociokulturális, minőségi, egészségügyi 

és biztonsági tényezők figyelembe vételével.  

b. A megfelelő jogrendszer alkalmazása 

A vállalkozás az összes vonatkozó jogi rendelkezéssel és szabályozással 

összhangban működik.  
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c. Munkavállaló képzés 

A vállalkozás minden alkalmazottja rendszeres képzésben részesül 

környezeti, szociokulturális, minőségi, egészségügyi és biztonsági 

gyakorlatok menedzsmentje terén. 

d. Fogyasztói elégedettség 

A fogyasztói elégedettséget folyamatosan mérik, és ha szükséges megfelelő 

lépéseket tesznek az igények kielégítésére.  

e. Minőségi és pontos promóciós anyagok 

A promóciós anyagok magas minőségűek és pontosan tájékoztatnak; nem 

mutatnak többet annál, mint amit a vállalkozás nyújtani tud. 

f. A helyi igényeknek megfelelő design, tervezés és kivitelezés 

A helyi területhasználati szabályokhoz alkalmazkodik a vállalkozás. A helyi 

igényeknek megfelelően a fenntartható építkezés és dizájn szabályait 

betartja, a környező környezeti és kulturális elemek maximális figyelembe 

vételével.  

g. Interpretáció 

A vendégeknek megfelelő információt biztosít a vállalkozás a természeti és 

kulturális környezetről és örökségről, illetve tájékoztat a megfelelő 

viselkedési, etikai hozzáállásról, magatartásról.  

h. Kommunikációs stratégia 

A vállalkozás egy átfogó kommunikációs stratégiával rendelkezik a látogatók 

és vendégek tájékoztatása kapcsán a fenntartható programok és 

kezdeményezések kapcsán.  

i. Egészség és biztonság 

A vállalkozás biztosítja az összes kapcsolódó egészségügyi és biztonsági 

tényezőket a látogatói és a munkavállalói jólétének biztosítása kapcsán. 

II.Szociális/Gazdasági 

a. Közösség fejlesztés 

A vállalkozás aktívan támogatja a szociális- és infrastrukturális közösségi 

fejlesztési kezdeményezéseket az oktatás, az egészség és a higiénia terén.  
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b. Helyi munkahely-teremtés 

A vállalkozás lehetőség szerint helyi munkaerőt foglalkoztat (a 

menedzsmentben is). A szükséges képzéseket biztosítani kell. 

c. Fair trade – méltányos kereskedelem 

A vállalkozás a tevékenysége folyamán helyi és fair-trade termékeket vásárol 

ahol csak lehetősége van rá.  

d. Helyi vállalkozók támogatása 

A vállalkozás lehetőséget biztosít a helyi kisvállalkozóknak, hogy fenntartható 

termékeket fejlesszenek ki és árusítsanak a terület természeti, történelmi és 

kulturális értékeire alapozva (étel, ital, kézműves termékek, művészeti 

termékek, agro termékek stb.).  

e. Helyi közösségek tisztelete 

A helyi közösségi tevékenységek során egy kialakított viselkedési kód, morál 

kifejlesztése és betartása.  

f. A helyi erőforrások méltányos felhasználása 

A vállalkozás a politikájában a kereskedelem fenntartható normáinak 

betartására, illetve a gyermekek és kamaszok védelmére és a szexuális 

kizsákmányolás ellen lép fel. 

g. Méltányos foglalkoztatás 

A vállalkozás megfelelő arányban foglalkoztat nőket és helyi kisebbségeket a 

menedzsmentben is. A gyermekmunkát teljes mértékben elutasítja.  

h. Munkavállalók védelme 

A munkavállalókat a nemzetközi és a nemzeti jogi szabályozás védelme illeti 

meg, a munkavállalók pedig korrekt, méltányos fizetést kapnak.  

i. Alapvető szolgáltatások 

A vállalkozás tevékenységei nem kockáztatják meg az alapvető 

szolgáltatások ellátásának veszélyeztetését (víz, energia, higiénia stb.).  
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III.Kulturális örökség 

a. Viselkedés kód 

A vállalkozás egy meghatározott viselkedési kódot figyelembe véve működik 

a kulturális és történelmi szempontból is sérülékeny területeken annak 

érdekében, hogy a látogatók negatív hatásait minimalizálja, az 

élményszerzést pedig maximalizálja.  

b. Történelmi emlékek 

A történelmi és régészeti emlékeket – a fenntartható kulturális értékek és 

örökség védelmének normái szerint – nem, vagy csak a törvényi 

szabályozásnak megfelelően árusítják, illetve állítják ki.  

c. Attrakció- és helyi védelem 

A vállalkozás hozzájárul a helyi történelmi, régészeti, kulturális és szellemi 

értékek és helyszínek védelméhez és nem akadályozza meg a helyiek 

hozzáférését ezekhez a helyszínekhez.  

d. A helyi kultúra megjelenítése 

A vállalkozás a megjelenésében, a dekorációjában, a kínált ételeinél és 

italainál stb. a helyi művészet, építészet és kulturális örökség elemit 

használja fel a helyi közösségek szellemi jogainak figyelembe vételével.  

IV.Környezeti 

a. Erőforrások megőrzése 

i.Vásárlás politika 

Mindennemű beszerzés (építkezés, étkeztetés, fogyasztási szerek stb.) 

kapcsán a vállalkozás környezetbarát termékek vásárlásra törekszik.  

ii.Fogyasztható javak 

A fogyasztási javak mértékét méri a vállalkozás és mindent megtesz a0 

felhasznált mennyiségek csökkentése érdekében.  

iii.Energia felhasználás 

Az energiafelhasználás mértéket mérni kell, a lehető legnagyobb mértékben 

a csökkentésre kell koncentrálni és a megújuló energiák használatát kell 

előtérbe helyezni.  
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iv.Vízfelhasználás 

A vízfogyasztást mérni kell és a lehető legnagyobb mértékben a felhasznált 

mennyiség csökkentésére kell koncentrálni.  

b. Károsanyag-kibocsátás csökkentése 

i.Üvegházhatású gázok 

A vállalkozás által kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét a 

lehetősége szerint kontrollálni kell és a klímavédelem érdekében azok 

mennyiségét a lehető legnagyobb mértékben kell minimalizálni.  

ii.Szennyvíz 

A szennyvizet és a szürkevizet hatékonyan kell kezelni és ahol lehet újra kell 

hasznosítani.  

iii.Hulladékkezelési terv 

1. Tervezés és csökkentés 

Szilárd hulladék kezelési tervet kell alkalmazni mennyiségi célok 

meghatározásával a lehető legkisebb mennyiségű újrahasznosításra már 

alkalmatlan hulladék kibocsátásának elérése érdekében.  

2. Újrafelhasználás 

Az újrafelhasználás kapcsán egy átfogó stratégiát kell alkalmazni a hulladék 

kibocsátás csökkentése érdekében.  

3. Újrahasznosítás 

Az újrahasznosítás kapcsán egy átfogó stratégiát kell alkalmazni a hulladék 

kibocsátás csökkentése érdekében.  

4. Veszélyes szennyezőanyagok 

A veszélyes szennyezőanyagok (rovarirtók, festékek, fertőtlenítők, stb.) és 

tisztítószerek használatát minimalizálni kell, és ahol lehet más (ártalmatlan) 

anyagokkal helyettesíteni. A vegyszerek használatát megfelelő 

gondossággal kell elvégezni.  

5. Egyéb szennyező anyagok 
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A vállalkozás olyan gyakorlatokat alkalmaz, melyek révén csökken a zaj- és 

fényszennyezés, az erózió, a CNC gázok kibocsátása és a levegő- és 

talajszennyezés mennyisége.  

c. A biodiverzitás, az ökoszisztémák és a tájak megőrzése 

i.Fogságban tartott vadállatok 

A vadakat csak az élőhelyükről lehet beszerezni, a hasznosításukat pedig 

teljes mértékben a nemzetközi és hazai szabályozásoknak megfelelően és a 

fenntarthatóság jegyében kell végezni.  

ii.Tájhasznosítás 

A vállalkozás a tájnak megfelelő őshonos fajokat alkalmaz a tájhasznosítás 

és a tájrehabilitáció kapcsán és az invazív fajok teljes kizárását tűi ki célul.  

iii.A biodiverzitás megőrzésének kritériumai 

A vállalkozás a biodiverzitás megőrzésére törekszik a védett területek és a 

magas biodiverzitással bíró területek védelmével.  

iv.Kapcsolat a vadvilággal 

A vadvilággal történő találkozás és interakciók (vadles, megfigyelés stb.) 

kapcsán a populációk életképességét nem zavarhatják meg és az 

ökoszisztémák megzavarásának minimumára kell törekedni az esetleges 

károk helyreállításának figyelembe vételével.  
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I. A minősítendő ökoturisztikai szolgáltatások és a szálláshelyek minősítési 
rendszere1 
 
 

MINŐSÍTENDŐ ÖKOTURISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSAI → Szálláshelyek 

belépési szint                                                
elvárt kritériumok                                     
külön értékelt szolgáltatás

Szálloda Panzió Kemping 
Üdülő

ház 
Közösségi 
szálláshely 

Falusi 
szálláshely 

Egyéb 
szálláshely 

MINŐSÍTÉSI KRITÉRIUMOK ↓ 

I. Fenntartható menedzsment 
              

a. Fenntartható menedzsment 
rendszer bevezetése                
A szolgáltató rendelkezik hosszútávú 
üzletpolitikával, amelyben alapelv a 
környezetbarát jelleg és a 
fenntarthatóság       

b. A megfelelő jogrendszer 
alkalmazása               

b/1. Szálláshely üzemeltetési 
engedéllyel rendelkezik       

b/2. FATOSZ által minősített, 
napraforgós szálláshely            

b/3. Államilag elismert védjegy 
minősítéssel rendelkezik?           

b/ 4. A szolgáltatásához szükséges 
hatósági működési engedéllyel, 
engedélyekkel rendelkezik            

c. Munkavállaló képzés               
A szolgáltató figyelmet fordít 
ökotudatos önképzésére és 
munkatársai ökotudatos 
felkészítésére, tudásuk       

                                                           
1
 A teljes minősítési rendszer hálóját a mellékelt excell file tartalmazza. 
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továbbfejlesztésére 

d. Fogyasztói elégedettség               
Szolgáltatásának 
minőségbiztosítására rendszeresen 
végez fogyasztói elégedettség 
vizsgálatokat       

e. Minőségi és pontos promóciós 
anyagok               
Tájékoztató anyagai pontosak, a 
szolgáltató ökomarketinget folytat, 
törekszik a papír használat 
minimalizálására és az e-
megoldások alkalmazására       

f.  A helyi igényeknek megfelelő 
design, tervezés és kivitelezés               
Természetes és környezetkímélő 
anyagok használata a szálláshely és 
a szolgáltatás helyszínének 
kialakításánál, felújításánál       

Természetes, a biodiverzitást 
megőrző és virágos vendégfogadó 
porta és szolgáltatási helyszín       

g. Interpretáció                
Házi gyűjteménnyel rendelkezik a 
paraszti kultúra emlékeiből és 
ezeket be is tudja mutatni       

Információs anyagokkal (magyar és 
idegen nyelven) (kiadványok, 
térképek) rendelkezik a környező 
ökoturisztikai kínálatokról 
(túraajánlatok, bemutatóhelyek, 
tanösvények)       

Ismeri a körzet kerékpáros, lovas, 
vízi, gyalogos, barlangi és egyéb 
túraútvonalait, ezeket tudja ajánlani 
vendégeinek       

h. Kommunikációs stratégia               

Szolgáltatásai kommunikációjában 
hangsúlyozza az ökológiai elveket       

Felkészült idegen nyelven is 
információadásra       
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Internetes kommunikációt és 
ökomarketinget (is) folytat, 
kapcsolódik szakmai honlapokhoz       

i. Egészség és biztonság               

Felkészült egészséges és különleges 
diétát igénylő ételek készítésére       

Antiallergén textilanyagokat 
használ, a textilek természetes 
alapanyagokból készültek.       

A szálláshelyet mozgáskorlátozottak 
fogadására is felkészítette       

II. Szociális/Gazdasági 
              

a. Közösség fejlesztés               
a/1.Bekapcsolódik 
településszépítési, virágosítási 
akciókba       

a/2.Együttműködik a település és a 
régió környezetbarát 
vendégfogadóival       

a/3. Együttműködik a régió 
ökoturisztikai szervezetrendszerével       

b. Helyi munkahely-teremtés               

Alkalmazottainál preferálja a helyi, 
környékbeli munkavállalókat       

c. Fair trade – méltányos 
kereskedelem               
Kereskedelmi szolgáltatásainál 
törekszik a Fair trade termékek 
kínálására       

Vendégeinek helyi terméket tud 
kínálni       

d. Helyi vállalkozók támogatása               

Ismer helyi termék-előállítókat, őket 
vendégeinek is tudja ajánlani       

Étkezési szolgáltatásai 
alapanyagainál preferálja a helyi 
termékeket, ezeket környékbeli 
termelőktől szerzi be.       

Ismeri a település kézműves 
mestereit, vendégeinek tud ajánlani 
ilyen programot       

Tud lovasprogramot ajánlani       
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vendégeinek 

Ismeri a régió aktív turisztikai (vízi-, 
lovas-, kerékpáros-, barlangi, stb. 
turizmus) ajánlatait       

Lovas programok adására is 
felkészült       

A Baranya Zöldút közelében fekvő 
településen működő szolgáltató       

e. Helyi közösségek tisztelete               
Közreműködik a helyi kulturális és 
természeti örökség védelmében és a 
közösségi együttműködés 
erősítésében       

f.  A helyi erőforrások méltányos 
felhasználása               

Helyi termékeket állít elő és ad el.       

g. Méltányos foglalkoztatás                

Szolgáltatásánál hátrányos helyzetű 
munkavállalót alkalmaz       

h. Munkavállalók védelme                
A munkavállalókat a nemzetközi és a 
nemzeti jogi szabályozás védelme 
illeti meg, és korrekt, méltányos 
fizetést kapnak.        

i. Alapvető szolgáltatások               
Kerékpárokat kölcsönöz 
vendégeinek       

Programjai során törekszik a 
természetbarát és környezetkímélő 
közlekedési módozatok használatára 
(kerékpáros, gyalogos, lovas, 
lovaskocsis megközelítés, 
tömegközlekedés).       

III. Kulturális örökség 
              

a. Viselkedés kód:                
etikai kódexet tesz közzé (honlapon 
vagy máshol), melyet saját 
szolgáltatására dolgoz ki /ebben 
hangsúlyozza a szolgáltatása, 
tevékenységei sajátosságait/       

b. Történelmi emlékek               
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Ismeri és vendégeinek be tudja 
mutatni a környezetében található 
történelmi értékeket       

c. Attrakció- és helyi védelem               

Országos, vagy helyi védettségű 
természeti érték közelében fekvő 
településen működő szolgáltató       

Felszerelt pihenőkert és játszóudvar 
áll a vendégek rendelkezésére       

Ismeri és a vendégeinek be tudja 
mutatni a környező védett területek 
értékeit       

Ismeri a környék vadon élő fűszer- 
és gyógynövényeit, valamint 
információkkal rendelekezik ezek 
használatáról a népi gyógyászatban       

d. A helyi kultúra megjelenítése               
Hagyományőrző tárgyakkal díszíti a 
szálláshelyet és szolgáltatása 
helyszínét, ezeket vendégeinek be is 
mutatja       

A szálláshely, a szolgáltatás 
helyszíne tájjellegű és 
hagyományőrző kialakítású       

Ismeri a tájjellegű illetve vadon 
termő alapanyagokból készített 
ételeket, ilyet kínál vendégeinek is       

Kézműves bemutatóhelyet 
működtet, saját termékeit árulja       

Ismeri a település és a környék 
kulturális hagyományait, 
rendezvényeit, tud ilyen programot 
ajánlani vendégeinek       

Felkészült hagyományos zenét, vagy 
táncot tartalmazó program 
bemutatására       

IV. Környezeti 

              

a.       Erőforrások megőrzése               

i. Vásárlás politika               
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Ismeri a régió vegyszer- és 
tartósítószer mentes termékeit, 
biotermékeit, imázstermékeit, 
ezeket tudja vendégeinek is ajánlani       

Szolgáltatásához tartozó 
beszerzéseinél preferálja az energia- 
és víztakarékos eszközöket és 
technológiákat.       

ii. Fogyasztható javak               

Felkészült étkezési szolgáltatások 
nyújtására       

Rendelkezik fűszerkerttel, vagy 
ismeri ezen növények 
fellelhetőségét a környezetében       

iii. Energia felhasználás               

Lehetőség szerint csökkenti az 
energiafelhasználását       

Megújuló energiaforrásokat használ       

Környezetbarát fűtési rendszert 
használ       

Növeli a szolgáltatásához 
kapcsolódó energiafelhasználás 
hatékonyságát.       

iv. Vízfelhasználás               
Kettős vízfelhasználást folytat 
(esővíz használata - esővíz gyűjtő 
rendszer)       

Energia- és víztakarékos eszközök, 
technológiák használata       

Vendégeinek bemutatja energia- és 
víztakarékos megoldásait és 
hulladékhasznosítási módszereit       

b.      Károsanyag-kibocsátás 
csökkentése               

i. Üvegházhatású gázok               
Törekszik szolgáltatásaihoz 
kapcsolódó üvegházhatású 
gázkibocsátás korlátozására       

ii. Szennyvíz               

Nem keletkeztet szennyvízet       

A szürke vagy fekete víz biológiailag 
tisztítva       
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A szolgáltatásához kapcsolódó 
szennyvíz elvezetése, kezelése 
környezeti szempontból megoldott 

      

iii. Hulladékkezelési terv               
A szolgáltató környezettudatos 
hulladékkezelési eljárásokat 
alkalmaz       

iv. Tervezés és csökkentés               

A szolgáltató törekszik a háttérzaj 
minimalizálására.       

 v. Újrafelhasználás               
Ismeri és alkalmazza az 
újrafelhasználás elvét (mutassa be, 
hogy van ilyen épülete, eszköze, 
tárgya stb., ami változatlan 
formában új funkciót kapott)       

 vi. Újrahasznosítás               

Komposztálást vagy egyéb 
szervesanyag felhasználást végez, 
hulladékát szelektív módon gyűjti.        

vii. Szennyezőanyagok               

Csak környezetbarát tisztítószereket 
alkalmaz       

A kertápolás ökobarát 
megoldásokkal, lehetőleg 
vegyszerek használata nélkül 
történik.       

A szolgáltató saját területén és 
annak közvetlen környezetében  
törekszik a károsanyag-
kibocsátásból származó anyagok 
környezetbe való kikerülésének 
megakadályozására, illetve a 
kikerült szennyeződés 
környezetbarát módon való 
felszámolására.       

c.       A biodiverzitás, az 
ökoszisztémák és a tájak 
megőrzése               

i. Fogságban tartott vadállatok               

Nem tart fogságban vadállatot       
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Őshonos állatokat külterjes 
állattartással tart - őshonos, 
extenzív (organikus) állattartás, 
melynek során törekszik a 
biodiverzitás megőrzésére       

ii. Tájhasznosítás               
Étkezési szolgáltatásainál szezonális, 
a helyi termékek sorában egyéb 
erdei terméket, vadontermő 
növényeket, gyümölcsöket is kínál.       

iii. A biodiverzitás megőrzésének 
kritériumai               
Vegyszermentes vagy biotermelést 
folytat       

A szolgáltatás és környezetében 
végzett beavatkozások során a 
szolgáltató törekszik a természetes 
élőhely, sokféleség megőrzésére, a 
védett értékek megóvására.       

A szolgáltató saját területén 
figyelmet fordít tájfajta, őshonos 
növények telepítésére, 
gondozására, bemutatására, azok 
terményeit feldolgozza és 
vendégeinek kínálja.        

Bekapcsolódik a szolgáltatását 
érintő környezet, illetve 
természetvédelmi 
akcióprogramokba, ilyeneket 
kezdeményez illetve közreműködik a 
természetvédelmi, 
környezetvédelmi állami és civil 
szervezetek szemléletformálási, 
bemutatási programjaiban.       

iv.  Kapcsolat a vadvilággal               
A szolgáltató törekszik a 
"madárbarát" kert kialakítására saját 
környezetében       

Egyéb vadállatok élőhelyének 
védelmére figyelmet fordít       
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II. A minősítendő ökoturisztikai szolgáltatások és a vendéglátás minősítési 
rendszere 
 

MINŐSÍTENDŐ ÖKOTURISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSAI → Vendéglátás 

belépési szint                                                
elvárt kritériumok                                         
külön értékelt szolgáltatás

Melegkonyhás 
vendéglátóhely  

Egyéb 
vendéglátó

hely 
Mozgóáru

sítás 
Ital 

üzlet 
Termelői 

borkimérés 
Bor 

szakbolt 

MINŐSÍTÉSI KRITÉRIUMOK ↓ 

étterem, 
vendéglő, 

gyorsétkezőhely, 
kávéház 

ételbár, 
büfé, 

falatozó 
lángos, 

pizza stb. borozó, italbolt vinotéka 

I. Fenntartható menedzsment 
            

a. Fenntartható menedzsment 
rendszer bevezetése              
A szolgáltató rendelkezik hosszútávú 
üzletpolitikával, amelyben alapelv a 
környezetbarát jelleg és a 
fenntarthatóság      

b. A megfelelő jogrendszer 
alkalmazása             

b/1. Szálláshely üzemeltetési 
engedéllyel rendelkezik             

b/2. FATOSZ által minősített, 
napraforgós szálláshely             

b/3. Államilag elismert védjegy 
minősítéssel rendelkezik?             

b/ 4. A szolgáltatásához szükséges 
hatósági működési engedéllyel, 
engedélyekkel rendelkezik 

     

c. Munkavállaló képzés             
A szolgáltató figyelmet fordít 
ökotudatos önképzésére és 
munkatársai ökotudatos 
felkészítésére, tudásuk 
továbbfejlesztésére      

d. Fogyasztói elégedettség             
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Szolgáltatásának 
minőségbiztosítására rendszeresen 
végez fogyasztói elégedettség 
vizsgálatokat      

e. Minőségi és pontos promóciós 
anyagok             
Tájékoztató anyagai pontosak, a 
szolgáltató ökomarketinget folytat, 
törekszik a papír használat 
minimalizálására és az e-megoldások 
alkalmazására      

f.  A helyi igényeknek megfelelő 
design, tervezés és kivitelezés             
Természetes és környezetkímélő 
anyagok használata a szálláshely és a 
szolgáltatás helyszínének 
kialakításánál, felújításánál      

Természetes, a biodiverzitást 
megőrző és virágos vendégfogadó 
porta és szolgáltatási helyszín      

g. Interpretáció              
Házi gyűjteménnyel rendelkezik a 
paraszti kultúra emlékeiből és ezeket 
be is tudja mutatni      

Információs anyagokkal (magyar és 
idegen nyelven) (kiadványok, 
térképek) rendelkezik a környező 
ökoturisztikai kínálatokról 
(túraajánlatok, bemutatóhelyek, 
tanösvények)      

Ismeri a körzet kerékpáros, lovas, 
vízi, gyalogos, barlangi és egyéb 
túraútvonalait, ezeket tudja ajánlani 
vendégeinek      

h. Kommunikációs stratégia             

Szolgáltatásai kommunikációjában 
hangsúlyozza az ökológiai elveket      

Felkészült idegen nyelven is 
információadásra      

Internetes kommunikációt és 
ökomarketinget (is) folytat, 
kapcsolódik szakmai honlapokhoz      

i. Egészség és biztonság             
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Felkészült egészséges és különleges 
diétát igénylő ételek készítésére      

Antiallergén textilanyagokat használ, 
a textilek természetes 
alapanyagokból készültek.       

A szálláshelyet mozgáskorlátozottak 
fogadására is felkészítette       

II. Szociális/Gazdasági 
            

a. Közösség fejlesztés             

a/1.Bekapcsolódik településszépítési, 
virágosítási akciókba      

a/2.Együttműködik a település és a 
régió környezetbarát 
vendégfogadóival      

a/3. Együttműködik a régió 
ökoturisztikai szervezetrendszerével      

b. Helyi munkahely-teremtés             

Alkalmazottainál preferálja a helyi, 
környékbeli munkavállalókat      

c. Fair trade – méltányos 
kereskedelem             
Kereskedelmi szolgáltatásainál 
törekszik a Fair trade termékek 
kínálására      

Vendégeinek helyi terméket tud 
kínálni      

d. Helyi vállalkozók támogatása             

Ismer helyi termék-előállítókat, őket 
vendégeinek is tudja ajánlani      

Étkezési szolgáltatásai 
alapanyagainál preferálja a helyi 
termékeket, ezeket környékbeli 
termelőktől szerzi be.      

Ismeri a település kézműves 
mestereit, vendégeinek tud ajánlani 
ilyen programot      

Tud lovasprogramot ajánlani 
vendégeinek      

Ismeri a régió aktív turisztikai (vízi-, 
lovas-, kerékpáros-, barlangi, stb. 
turizmus) ajánlatait      

Lovas programok adására is      
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felkészült 

A Baranya Zöldút közelében fekvő 
településen működő szolgáltató      

e. Helyi közösségek tisztelete             
Közreműködik a helyi kulturális és 
természeti örökség védelmében és a 
közösségi együttműködés 
erősítésében      

f.  A helyi erőforrások méltányos 
felhasználása             

Helyi termékeket állít elő és ad el.      

g. Méltányos foglalkoztatás              

Szolgáltatásánál hátrányos helyzetű 
munkavállalót alkalmaz      

h. Munkavállalók védelme              
A munkavállalókat a nemzetközi és a 
nemzeti jogi szabályozás védelme 
illeti meg, és korrekt, méltányos 
fizetést kapnak.       

i. Alapvető szolgáltatások             

Kerékpárokat kölcsönöz vendégeinek      

Programjai során törekszik a 
természetbarát és környezetkímélő 
közlekedési módozatok használatára 
(kerékpáros, gyalogos, lovas, 
lovaskocsis megközelítés, 
tömegközlekedés).      

III. Kulturális örökség 
            

a. Viselkedés kód:              
etikai kódexet tesz közzé (honlapon 
vagy máshol), melyet saját 
szolgáltatására dolgoz ki /ebben 
hangsúlyozza a szolgáltatása, 
tevékenységei sajátosságait/      

b. Történelmi emlékek             
Ismeri és vendégeinek be tudja 
mutatni a környezetében található 
történelmi értékeket      

c. Attrakció- és helyi védelem             
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Országos, vagy helyi védettségű 
természeti érték közelében fekvő 
településen működő szolgáltató      

Felszerelt pihenőkert és játszóudvar 
áll a vendégek rendelkezésére      

Ismeri és a vendégeinek be tudja 
mutatni a környező védett területek 
értékeit      

Ismeri a környék vadon élő fűszer- és 
gyógynövényeit, valamint 
információkkal rendelekezik ezek 
használatáról a népi gyógyászatban      

d. A helyi kultúra megjelenítése             
Hagyományőrző tárgyakkal díszíti a 
szálláshelyet és szolgáltatása 
helyszínét, ezeket vendégeinek be is 
mutatja      

A szálláshely, a szolgáltatás helyszíne 
tájjellegű és hagyományőrző 
kialakítású      

Ismeri a tájjellegű illetve vadon 
termő alapanyagokból készített 
ételeket, ilyet kínál vendégeinek is      

Kézműves bemutatóhelyet 
működtet, saját termékeit árulja      

Ismeri a település és a környék 
kulturális hagyományait, 
rendezvényeit, tud ilyen programot 
ajánlani vendégeinek      

Felkészült hagyományos zenét, vagy 
táncot tartalmazó program 
bemutatására      

IV. Környezeti 

            

a.       Erőforrások megőrzése             

i. Vásárlás politika             
Ismeri a régió vegyszer- és 
tartósítószer mentes termékeit, 
biotermékeit, imázstermékeit, ezeket 
tudja vendégeinek is ajánlani      
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Szolgáltatásához tartozó 
beszerzéseinél preferálja az energia- 
és víztakarékos eszközöket és 
technológiákat.      

ii. Fogyasztható javak             

Felkészült étkezési szolgáltatások 
nyújtására      

Rendelkezik fűszerkerttel, vagy 
ismeri ezen növények fellelhetőségét 
a környezetében      

iii. Energia felhasználás             

Lehetőség szerint csökkenti az 
energiafelhasználását      

Megújuló energiaforrásokat használ      

Környezetbarát fűtési rendszert 
használ      

Növeli a szolgáltatásához kapcsolódó 
energiafelhasználás hatékonyságát.      

iv. Vízfelhasználás             

Kettős vízfelhasználást folytat (esővíz 
használata - esővíz gyűjtő rendszer)      

Energia- és víztakarékos eszközök, 
technológiák használata      

Vendégeinek bemutatja energia- és 
víztakarékos megoldásait és 
hulladékhasznosítási módszereit      

b.      Károsanyag-kibocsátás 
csökkentése             

i. Üvegházhatású gázok             
Törekszik szolgáltatásaihoz 
kapcsolódó üvegházhatású 
gázkibocsátás korlátozására      

ii. Szennyvíz             

Nem keletkeztet szennyvízet      

A szürke vagy fekete víz biológiailag 
tisztítva      

A szolgáltatásához kapcsolódó 
szennyvíz elvezetése, kezelése 
környezeti szempontból megoldott 

     

iii. Hulladékkezelési terv             
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A szolgáltató környezettudatos 
hulladékkezelési eljárásokat alkalmaz      

iv. Tervezés és csökkentés             

A szolgáltató törekszik a háttérzaj 
minimalizálására.      

 v. Újrafelhasználás             
Ismeri és alkalmazza az 
újrafelhasználás elvét (mutassa be, 
hogy van ilyen épülete, eszköze, 
tárgya stb., ami változatlan formában 
új funkciót kapott)      

 vi. Újrahasznosítás             

Komposztálást vagy egyéb 
szervesanyag felhasználást végez, 
hulladékát szelektív módon gyűjti.       

vii. Szennyezőanyagok             

Csak környezetbarát tisztítószereket 
alkalmaz      

A kertápolás ökobarát 
megoldásokkal, lehetőleg vegyszerek 
használata nélkül történik.      

A szolgáltató saját területén és annak 
közvetlen környezetében  törekszik a 
károsanyag-kibocsátásból származó 
anyagok környezetbe való 
kikerülésének megakadályozására, 
illetve a kikerült szennyeződés 
környezetbarát módon való 
felszámolására.      

c.       A biodiverzitás, az 
ökoszisztémák és a tájak megőrzése             

i. Fogságban tartott vadállatok             

Nem tart fogságban vadállatot      

Őshonos állatokat külterjes 
állattartással tart - őshonos, extenzív 
(organikus) állattartás, melynek 
során törekszik a biodiverzitás 
megőrzésére      

ii. Tájhasznosítás             
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Étkezési szolgáltatásainál szezonális, 
a helyi termékek sorában egyéb erdei 
terméket, vadontermő növényeket, 
gyümölcsöket is kínál.      

iii. A biodiverzitás megőrzésének 
kritériumai             
Vegyszermentes vagy biotermelést 
folytat      

A szolgáltatás és környezetében 
végzett beavatkozások során a 
szolgáltató törekszik a természetes 
élőhely, sokféleség megőrzésére, a 
védett értékek megóvására.      

A szolgáltató saját területén 
figyelmet fordít tájfajta, őshonos 
növények telepítésére, gondozására, 
bemutatására, azok terményeit 
feldolgozza és vendégeinek kínálja.       

Bekapcsolódik a szolgáltatását érintő 
környezet, illetve természetvédelmi 
akcióprogramokba, ilyeneket 
kezdeményez illetve közreműködik a 
természetvédelmi, környezetvédelmi 
állami és civil szervezetek 
szemléletformálási, bemutatási 
programjaiban.      

iv.  Kapcsolat a vadvilággal             
A szolgáltató törekszik a 
"madárbarát" kert kialakítására saját 
környezetében      

Egyéb vadállatok élőhelyének 
védelmére figyelmet fordít      
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III. A minősítendő ökoturisztikai szolgáltatások és a helyi termék eladás 
minősítési rendszere 
 

MINŐSÍTENDŐ ÖKOTURISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSAI → Helyi termék eladás 

belépési szint                                                            
elvárt kritériumok                                                    
külön értékelt szolgáltatás Kistermelői értékesítés 

MINŐSÍTÉSI KRITÉRIUMOK ↓ 

kitelepüléssel 
helyi terméket forgalmazó 

üzletben 
falusi 

vendégasztal 

I. Fenntartható menedzsment 
      

a. Fenntartható menedzsment rendszer 
bevezetése        

A szolgáltató rendelkezik hosszútávú 
üzletpolitikával, amelyben alapelv a 
környezetbarát jelleg és a fenntarthatóság 

  

b. A megfelelő jogrendszer alkalmazása       

b/1. Szálláshely üzemeltetési engedéllyel 
rendelkezik       

b/2. FATOSZ által minősített, napraforgós 
szálláshely       

b/3. Államilag elismert védjegy minősítéssel 
rendelkezik?       

b/ 4. A szolgáltatásához szükséges hatósági 
működési engedéllyel, engedélyekkel 
rendelkezik 

  

c. Munkavállaló képzés       

A szolgáltató figyelmet fordít ökotudatos 
önképzésére és munkatársai ökotudatos 
felkészítésére, tudásuk továbbfejlesztésére 

  

d. Fogyasztói elégedettség       
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Szolgáltatásának minőségbiztosítására 
rendszeresen végez fogyasztói elégedettség 
vizsgálatokat 

  

e. Minőségi és pontos promóciós anyagok       

Tájékoztató anyagai pontosak, a szolgáltató 
ökomarketinget folytat, törekszik a papír 
használat minimalizálására és az e-
megoldások alkalmazására 

  

f.  A helyi igényeknek megfelelő design, 
tervezés és kivitelezés       

Természetes és környezetkímélő anyagok 
használata a szálláshely és a szolgáltatás 
helyszínének kialakításánál, felújításánál   

Természetes, a biodiverzitást megőrző és 
virágos vendégfogadó porta és szolgáltatási 
helyszín   

g. Interpretáció        
Házi gyűjteménnyel rendelkezik a paraszti 
kultúra emlékeiből és ezeket be is tudja 
mutatni   

Információs anyagokkal (magyar és idegen 
nyelven) (kiadványok, térképek) 
rendelkezik a környező ökoturisztikai 
kínálatokról (túraajánlatok, 
bemutatóhelyek, tanösvények)   

Ismeri a körzet kerékpáros, lovas, vízi, 
gyalogos, barlangi és egyéb túraútvonalait, 
ezeket tudja ajánlani vendégeinek   

h. Kommunikációs stratégia       

Szolgáltatásai kommunikációjában 
hangsúlyozza az ökológiai elveket   

Felkészült idegen nyelven is 
információadásra   

Internetes kommunikációt és 
ökomarketinget (is) folytat, kapcsolódik 
szakmai honlapokhoz   

i. Egészség és biztonság       

Felkészült egészséges és különleges diétát 
igénylő ételek készítésére   
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Antiallergén textilanyagokat használ, a 
textilek természetes alapanyagokból 
készültek.    

A szálláshelyet mozgáskorlátozottak 
fogadására is felkészítette    

II. Szociális/Gazdasági 
      

a. Közösség fejlesztés       

a/1.Bekapcsolódik településszépítési, 
virágosítási akciókba   

a/2.Együttműködik a település és a régió 
környezetbarát vendégfogadóival   

a/3. Együttműködik a régió ökoturisztikai 
szervezetrendszerével   

b. Helyi munkahely-teremtés       

Alkalmazottainál preferálja a helyi, 
környékbeli munkavállalókat   

c. Fair trade – méltányos kereskedelem       

Kereskedelmi szolgáltatásainál törekszik a 
Fair trade termékek kínálására   

Vendégeinek helyi terméket tud kínálni   

d. Helyi vállalkozók támogatása       

Ismer helyi termék-előállítókat, őket 
vendégeinek is tudja ajánlani   

Étkezési szolgáltatásai alapanyagainál 
preferálja a helyi termékeket, ezeket 
környékbeli termelőktől szerzi be.   

Ismeri a település kézműves mestereit, 
vendégeinek tud ajánlani ilyen programot   

Tud lovasprogramot ajánlani vendégeinek   

Ismeri a régió aktív turisztikai (vízi-, lovas-, 
kerékpáros-, barlangi, stb. turizmus) 
ajánlatait   

Lovas programok adására is felkészült   

A Baranya Zöldút közelében fekvő 
településen működő szolgáltató   

e. Helyi közösségek tisztelete       
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Közreműködik a helyi kulturális és 
természeti örökség védelmében és a 
közösségi együttműködés erősítésében 

  

f.  A helyi erőforrások méltányos 
felhasználása       

Helyi termékeket állít elő és ad el.   

g. Méltányos foglalkoztatás        

Szolgáltatásánál hátrányos helyzetű 
munkavállalót alkalmaz   

h. Munkavállalók védelme        

A munkavállalókat a nemzetközi és a 
nemzeti jogi szabályozás védelme illeti 
meg, és korrekt, méltányos fizetést kapnak.  

  

i. Alapvető szolgáltatások       

Kerékpárokat kölcsönöz vendégeinek   

Programjai során törekszik a 
természetbarát és környezetkímélő 
közlekedési módozatok használatára 
(kerékpáros, gyalogos, lovas, lovaskocsis 
megközelítés, tömegközlekedés).   

III. Kulturális örökség 
      

a. Viselkedés kód:        

etikai kódexet tesz közzé (honlapon vagy 
máshol), melyet saját szolgáltatására 
dolgoz ki /ebben hangsúlyozza a 
szolgáltatása, tevékenységei sajátosságait/ 

  

b. Történelmi emlékek       
Ismeri és vendégeinek be tudja mutatni a 
környezetében található történelmi 
értékeket   

c. Attrakció- és helyi védelem       

Országos, vagy helyi védettségű természeti 
érték közelében fekvő településen működő 
szolgáltató   

Felszerelt pihenőkert és játszóudvar áll a 
vendégek rendelkezésére   
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Ismeri és a vendégeinek be tudja mutatni a 
környező védett területek értékeit   

Ismeri a környék vadon élő fűszer- és 
gyógynövényeit, valamint információkkal 
rendelekezik ezek használatáról a népi 
gyógyászatban   

d. A helyi kultúra megjelenítése       

Hagyományőrző tárgyakkal díszíti a 
szálláshelyet és szolgáltatása helyszínét, 
ezeket vendégeinek be is mutatja   

A szálláshely, a szolgáltatás helyszíne 
tájjellegű és hagyományőrző kialakítású   

Ismeri a tájjellegű illetve vadon termő 
alapanyagokból készített ételeket, ilyet 
kínál vendégeinek is   

Kézműves bemutatóhelyet működtet, saját 
termékeit árulja   

Ismeri a település és a környék kulturális 
hagyományait, rendezvényeit, tud ilyen 
programot ajánlani vendégeinek   

Felkészült hagyományos zenét, vagy táncot 
tartalmazó program bemutatására   

IV. Környezeti 

      

a.       Erőforrások megőrzése       

i. Vásárlás politika       
Ismeri a régió vegyszer- és tartósítószer 
mentes termékeit, biotermékeit, 
imázstermékeit, ezeket tudja vendégeinek 
is ajánlani   

Szolgáltatásához tartozó beszerzéseinél 
preferálja az energia- és víztakarékos 
eszközöket és technológiákat.   

ii. Fogyasztható javak       

Felkészült étkezési szolgáltatások 
nyújtására   
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Rendelkezik fűszerkerttel, vagy ismeri ezen 
növények fellelhetőségét a környezetében   

iii. Energia felhasználás       

Lehetőség szerint csökkenti az 
energiafelhasználását   

Megújuló energiaforrásokat használ   

Környezetbarát fűtési rendszert használ   

Növeli a szolgáltatásához kapcsolódó 
energiafelhasználás hatékonyságát.   

iv. Vízfelhasználás       

Kettős vízfelhasználást folytat (esővíz 
használata - esővíz gyűjtő rendszer)   

Energia- és víztakarékos eszközök, 
technológiák használata   

Vendégeinek bemutatja energia- és 
víztakarékos megoldásait és 
hulladékhasznosítási módszereit   

b.      Károsanyag-kibocsátás csökkentése 
      

i. Üvegházhatású gázok       

Törekszik szolgáltatásaihoz kapcsolódó 
üvegházhatású gázkibocsátás korlátozására   

ii. Szennyvíz       

Nem keletkeztet szennyvízet   

A szürke vagy fekete víz biológiailag 
tisztítva   

A szolgáltatásához kapcsolódó szennyvíz 
elvezetése, kezelése környezeti 
szempontból megoldott 

  

iii. Hulladékkezelési terv       

A szolgáltató környezettudatos 
hulladékkezelési eljárásokat alkalmaz   

iv. Tervezés és csökkentés       

A szolgáltató törekszik a háttérzaj 
minimalizálására.   

 v. Újrafelhasználás       
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Ismeri és alkalmazza az újrafelhasználás 
elvét (mutassa be, hogy van ilyen épülete, 
eszköze, tárgya stb., ami változatlan 
formában új funkciót kapott) 

  

 vi. Újrahasznosítás       

Komposztálást vagy egyéb szervesanyag 
felhasználást végez, hulladékát szelektív 
módon gyűjti.    

vii. Szennyezőanyagok       

Csak környezetbarát tisztítószereket 
alkalmaz   

A kertápolás ökobarát megoldásokkal, 
lehetőleg vegyszerek használata nélkül 
történik.   

A szolgáltató saját területén és annak 
közvetlen környezetében  törekszik a 
károsanyag-kibocsátásból származó 
anyagok környezetbe való kikerülésének 
megakadályozására, illetve a kikerült 
szennyeződés környezetbarát módon való 
felszámolására.   

c.       A biodiverzitás, az ökoszisztémák és 
a tájak megőrzése       

i. Fogságban tartott vadállatok       

Nem tart fogságban vadállatot   

Őshonos állatokat külterjes állattartással 
tart - őshonos, extenzív (organikus) 
állattartás, melynek során törekszik a 
biodiverzitás megőrzésére 

  

ii. Tájhasznosítás       
Étkezési szolgáltatásainál szezonális, a helyi 
termékek sorában egyéb erdei terméket, 
vadontermő növényeket, gyümölcsöket is 
kínál.   

iii. A biodiverzitás megőrzésének kritériumai       

Vegyszermentes vagy biotermelést folytat   
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A szolgáltatás és környezetében végzett 
beavatkozások során a szolgáltató törekszik 
a természetes élőhely, sokféleség 
megőrzésére, a védett értékek megóvására.   

A szolgáltató saját területén figyelmet 
fordít tájfajta, őshonos növények 
telepítésére, gondozására, bemutatására, 
azok terményeit feldolgozza és 
vendégeinek kínálja.    

Bekapcsolódik a szolgáltatását érintő 
környezet, illetve természetvédelmi 
akcióprogramokba, ilyeneket kezdeményez 
illetve közreműködik a természetvédelmi, 
környezetvédelmi állami és civil szervezetek 
szemléletformálási, bemutatási 
programjaiban.   

iv.  Kapcsolat a vadvilággal       

A szolgáltató törekszik a "madárbarát" kert 
kialakítására saját környezetében   

Egyéb vadállatok élőhelyének védelmére 
figyelmet fordít   
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IV. A minősítendő ökoturisztikai szolgáltatások és a szervezett programok 
minősítési rendszere 
 

MINŐSÍTENDŐ ÖKOTURISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSAI → Szervezett programok 

belépési szint                                                
elvárt kritériumok                                     
külön értékelt szolgáltatás

Rendezvények 
fesztiválok Túravezetés 

MINŐSÍTÉSI KRITÉRIUMOK ↓ 

  
lovas, kerékpáros, vízi, 

gyalogos 

I. Fenntartható menedzsment 
    

a. Fenntartható menedzsment rendszer 
bevezetése      
A szolgáltató rendelkezik hosszútávú 
üzletpolitikával, amelyben alapelv a 
környezetbarát jelleg és a 
fenntarthatóság  

b. A megfelelő jogrendszer alkalmazása     

b/1. Szálláshely üzemeltetési 
engedéllyel rendelkezik     

b/2. FATOSZ által minősített, 
napraforgós szálláshely     

b/3. Államilag elismert védjegy 
minősítéssel rendelkezik?     

b/ 4. A szolgáltatásához szükséges 
hatósági működési engedéllyel, 
engedélyekkel rendelkezik 

 

c. Munkavállaló képzés     
A szolgáltató figyelmet fordít 
ökotudatos önképzésére és 
munkatársai ökotudatos felkészítésére, 
tudásuk továbbfejlesztésére  

d. Fogyasztói elégedettség     
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Szolgáltatásának minőségbiztosítására 
rendszeresen végez fogyasztói 
elégedettség vizsgálatokat 

 

e. Minőségi és pontos promóciós 
anyagok     
Tájékoztató anyagai pontosak, a 
szolgáltató ökomarketinget folytat, 
törekszik a papír használat 
minimalizálására és az e-megoldások 
alkalmazására  

f.  A helyi igényeknek megfelelő design, 
tervezés és kivitelezés     
Természetes és környezetkímélő 
anyagok használata a szálláshely és a 
szolgáltatás helyszínének kialakításánál, 
felújításánál     

Természetes, a biodiverzitást megőrző 
és virágos vendégfogadó porta és 
szolgáltatási helyszín    

g. Interpretáció      
Házi gyűjteménnyel rendelkezik a 
paraszti kultúra emlékeiből és ezeket be 
is tudja mutatni     
Információs anyagokkal (magyar és 
idegen nyelven) (kiadványok, térképek) 
rendelkezik a környező ökoturisztikai 
kínálatokról (túraajánlatok, 
bemutatóhelyek, tanösvények)  

Ismeri a körzet kerékpáros, lovas, vízi, 
gyalogos, barlangi és egyéb 
túraútvonalait, ezeket tudja ajánlani 
vendégeinek  

h. Kommunikációs stratégia     

Szolgáltatásai kommunikációjában 
hangsúlyozza az ökológiai elveket  

Felkészült idegen nyelven is 
információadásra  

Internetes kommunikációt és 
ökomarketinget (is) folytat, kapcsolódik 
szakmai honlapokhoz    

i. Egészség és biztonság     
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Felkészült egészséges és különleges 
diétát igénylő ételek készítésére    
Antiallergén textilanyagokat használ, a 
textilek természetes alapanyagokból 
készültek.     

A szálláshelyet mozgáskorlátozottak 
fogadására is felkészítette     

II. Szociális/Gazdasági 
    

a. Közösség fejlesztés     

a/1.Bekapcsolódik településszépítési, 
virágosítási akciókba  

a/2.Együttműködik a település és a 
régió környezetbarát vendégfogadóival  

a/3. Együttműködik a régió 
ökoturisztikai szervezetrendszerével  

b. Helyi munkahely-teremtés     

Alkalmazottainál preferálja a helyi, 
környékbeli munkavállalókat  

c. Fair trade – méltányos kereskedelem     

Kereskedelmi szolgáltatásainál törekszik 
a Fair trade termékek kínálására  

Vendégeinek helyi terméket tud kínálni  

d. Helyi vállalkozók támogatása     

Ismer helyi termék-előállítókat, őket 
vendégeinek is tudja ajánlani  

Étkezési szolgáltatásai alapanyagainál 
preferálja a helyi termékeket, ezeket 
környékbeli termelőktől szerzi be.  

Ismeri a település kézműves mestereit, 
vendégeinek tud ajánlani ilyen 
programot  

Tud lovasprogramot ajánlani 
vendégeinek  

Ismeri a régió aktív turisztikai (vízi-, 
lovas-, kerékpáros-, barlangi, stb. 
turizmus) ajánlatait  

Lovas programok adására is felkészült  
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A Baranya Zöldút közelében fekvő 
településen működő szolgáltató  

e. Helyi közösségek tisztelete     

Közreműködik a helyi kulturális és 
természeti örökség védelmében és a 
közösségi együttműködés erősítésében 

 

f.  A helyi erőforrások méltányos 
felhasználása     

Helyi termékeket állít elő és ad el.  

g. Méltányos foglalkoztatás      

Szolgáltatásánál hátrányos helyzetű 
munkavállalót alkalmaz  

h. Munkavállalók védelme      
A munkavállalókat a nemzetközi és a 
nemzeti jogi szabályozás védelme illeti 
meg, és korrekt, méltányos fizetést 
kapnak.   

i. Alapvető szolgáltatások     

Kerékpárokat kölcsönöz vendégeinek  

Programjai során törekszik a 
természetbarát és környezetkímélő 
közlekedési módozatok használatára 
(kerékpáros, gyalogos, lovas, 
lovaskocsis megközelítés, 
tömegközlekedés).  

III. Kulturális örökség 
    

a. Viselkedés kód:      
etikai kódexet tesz közzé (honlapon 
vagy máshol), melyet saját 
szolgáltatására dolgoz ki /ebben 
hangsúlyozza a szolgáltatása, 
tevékenységei sajátosságait/  

b. Történelmi emlékek     
Ismeri és vendégeinek be tudja mutatni 
a környezetében található történelmi 
értékeket  

c. Attrakció- és helyi védelem     
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Országos, vagy helyi védettségű 
természeti érték közelében fekvő 
településen működő szolgáltató  

Felszerelt pihenőkert és játszóudvar áll 
a vendégek rendelkezésére  

Ismeri és a vendégeinek be tudja 
mutatni a környező védett területek 
értékeit  

Ismeri a környék vadon élő fűszer- és 
gyógynövényeit, valamint 
információkkal rendelekezik ezek 
használatáról a népi gyógyászatban  

d. A helyi kultúra megjelenítése     

Hagyományőrző tárgyakkal díszíti a 
szálláshelyet és szolgáltatása helyszínét, 
ezeket vendégeinek be is mutatja  

A szálláshely, a szolgáltatás helyszíne 
tájjellegű és hagyományőrző kialakítású  

Ismeri a tájjellegű illetve vadon termő 
alapanyagokból készített ételeket, ilyet 
kínál vendégeinek is  

Kézműves bemutatóhelyet működtet, 
saját termékeit árulja  

Ismeri a település és a környék 
kulturális hagyományait, rendezvényeit, 
tud ilyen programot ajánlani 
vendégeinek  

Felkészült hagyományos zenét, vagy 
táncot tartalmazó program 
bemutatására  

IV. Környezeti 

    

a.       Erőforrások megőrzése     

i. Vásárlás politika     
Ismeri a régió vegyszer- és tartósítószer 
mentes termékeit, biotermékeit, 
imázstermékeit, ezeket tudja 
vendégeinek is ajánlani  
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Szolgáltatásához tartozó beszerzéseinél 
preferálja az energia- és víztakarékos 
eszközöket és technológiákat.  

ii. Fogyasztható javak     

Felkészült étkezési szolgáltatások 
nyújtására  

Rendelkezik fűszerkerttel, vagy ismeri 
ezen növények fellelhetőségét a 
környezetében  

iii. Energia felhasználás     

Lehetőség szerint csökkenti az 
energiafelhasználását  

Megújuló energiaforrásokat használ  

Környezetbarát fűtési rendszert használ  

Növeli a szolgáltatásához kapcsolódó 
energiafelhasználás hatékonyságát.  

iv. Vízfelhasználás     

Kettős vízfelhasználást folytat (esővíz 
használata - esővíz gyűjtő rendszer)  

Energia- és víztakarékos eszközök, 
technológiák használata  

Vendégeinek bemutatja energia- és 
víztakarékos megoldásait és 
hulladékhasznosítási módszereit  

b.      Károsanyag-kibocsátás 
csökkentése     

i. Üvegházhatású gázok     
Törekszik szolgáltatásaihoz kapcsolódó 
üvegházhatású gázkibocsátás 
korlátozására  

ii. Szennyvíz     

Nem keletkeztet szennyvízet  

A szürke vagy fekete víz biológiailag 
tisztítva  

A szolgáltatásához kapcsolódó 
szennyvíz elvezetése, kezelése 
környezeti szempontból megoldott 

 

iii. Hulladékkezelési terv     
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A szolgáltató környezettudatos 
hulladékkezelési eljárásokat alkalmaz  

iv. Tervezés és csökkentés     

A szolgáltató törekszik a háttérzaj 
minimalizálására.  

 v. Újrafelhasználás     
Ismeri és alkalmazza az újrafelhasználás 
elvét (mutassa be, hogy van ilyen 
épülete, eszköze, tárgya stb., ami 
változatlan formában új funkciót 
kapott)  

 vi. Újrahasznosítás     

Komposztálást vagy egyéb szervesanyag 
felhasználást végez, hulladékát szelektív 
módon gyűjti.   

vii. Szennyezőanyagok     

Csak környezetbarát tisztítószereket 
alkalmaz  

A kertápolás ökobarát megoldásokkal, 
lehetőleg vegyszerek használata nélkül 
történik.  

A szolgáltató saját területén és annak 
közvetlen környezetében  törekszik a 
károsanyag-kibocsátásból származó 
anyagok környezetbe való 
kikerülésének megakadályozására, 
illetve a kikerült szennyeződés 
környezetbarát módon való 
felszámolására.  

c.       A biodiverzitás, az ökoszisztémák 
és a tájak megőrzése     

i. Fogságban tartott vadállatok     

Nem tart fogságban vadállatot  

Őshonos állatokat külterjes 
állattartással tart - őshonos, extenzív 
(organikus) állattartás, melynek során 
törekszik a biodiverzitás megőrzésére 

 

ii. Tájhasznosítás     
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Étkezési szolgáltatásainál szezonális, a 
helyi termékek sorában egyéb erdei 
terméket, vadontermő növényeket, 
gyümölcsöket is kínál.  

iii. A biodiverzitás megőrzésének 
kritériumai     
Vegyszermentes vagy biotermelést 
folytat  

A szolgáltatás és környezetében végzett 
beavatkozások során a szolgáltató 
törekszik a természetes élőhely, 
sokféleség megőrzésére, a védett 
értékek megóvására.  

A szolgáltató saját területén figyelmet 
fordít tájfajta, őshonos növények 
telepítésére, gondozására, 
bemutatására, azok terményeit 
feldolgozza és vendégeinek kínálja.   

Bekapcsolódik a szolgáltatását érintő 
környezet, illetve természetvédelmi 
akcióprogramokba, ilyeneket 
kezdeményez illetve közreműködik a 
természetvédelmi, környezetvédelmi 
állami és civil szervezetek 
szemléletformálási, bemutatási 
programjaiban.  

iv.  Kapcsolat a vadvilággal   

A szolgáltató törekszik a "madárbarát" 
kert kialakítására saját környezetében  

Egyéb vadállatok élőhelyének 
védelmére figyelmet fordít  
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V. A minősítendő ökoturisztikai szolgáltatások és a szabadidős- és sporteszköz 
kölcsönzés minősítési rendszere 
 

MINŐSÍTENDŐ ÖKOTURISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSAI → Szabadidős- és sporteszköz kölcsönzés 

belépési szint                                                
elvárt kritériumok                                     
külön értékelt szolgáltatás

Kerékpár, csónak, 
sporteszköz 

Sporteszköz javítás, 
szervízelés 

MINŐSÍTÉSI KRITÉRIUMOK ↓ 

kerékpár, sporteszköz stb. 

I. Fenntartható menedzsment 
    

a. Fenntartható menedzsment 
rendszer bevezetése      
A szolgáltató rendelkezik hosszútávú 
üzletpolitikával, amelyben alapelv a 
környezetbarát jelleg és a 
fenntarthatóság  

b. A megfelelő jogrendszer 
alkalmazása     

b/1. Szálláshely üzemeltetési 
engedéllyel rendelkezik     

b/2. FATOSZ által minősített, 
napraforgós szálláshely     

b/3. Államilag elismert védjegy 
minősítéssel rendelkezik?     

b/ 4. A szolgáltatásához szükséges 
hatósági működési engedéllyel, 
engedélyekkel rendelkezik 

 

c. Munkavállaló képzés     
A szolgáltató figyelmet fordít 
ökotudatos önképzésére és 
munkatársai ökotudatos 
felkészítésére, tudásuk 
továbbfejlesztésére  

d. Fogyasztói elégedettség     
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Szolgáltatásának 
minőségbiztosítására rendszeresen 
végez fogyasztói elégedettség 
vizsgálatokat  

e. Minőségi és pontos promóciós 
anyagok     
Tájékoztató anyagai pontosak, a 
szolgáltató ökomarketinget folytat, 
törekszik a papír használat 
minimalizálására és az e-megoldások 
alkalmazására  

f.  A helyi igényeknek megfelelő 
design, tervezés és kivitelezés     
Természetes és környezetkímélő 
anyagok használata a szálláshely és a 
szolgáltatás helyszínének 
kialakításánál, felújításánál  

Természetes, a biodiverzitást 
megőrző és virágos vendégfogadó 
porta és szolgáltatási helyszín  

g. Interpretáció      
Házi gyűjteménnyel rendelkezik a 
paraszti kultúra emlékeiből és ezeket 
be is tudja mutatni     
Információs anyagokkal (magyar és 
idegen nyelven) (kiadványok, 
térképek) rendelkezik a környező 
ökoturisztikai kínálatokról 
(túraajánlatok, bemutatóhelyek, 
tanösvények)  

Ismeri a körzet kerékpáros, lovas, vízi, 
gyalogos, barlangi és egyéb 
túraútvonalait, ezeket tudja ajánlani 
vendégeinek  

h. Kommunikációs stratégia     

Szolgáltatásai kommunikációjában 
hangsúlyozza az ökológiai elveket  

Felkészült idegen nyelven is 
információadásra  

Internetes kommunikációt és 
ökomarketinget (is) folytat, 
kapcsolódik szakmai honlapokhoz  

i. Egészség és biztonság     
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Felkészült egészséges és különleges 
diétát igénylő ételek készítésére  

Antiallergén textilanyagokat használ, 
a textilek természetes 
alapanyagokból készültek.     

A szálláshelyet mozgáskorlátozottak 
fogadására is felkészítette  

II. Szociális/Gazdasági 
    

a. Közösség fejlesztés     

a/1.Bekapcsolódik településszépítési, 
virágosítási akciókba  

a/2.Együttműködik a település és a 
régió környezetbarát 
vendégfogadóival  

a/3. Együttműködik a régió 
ökoturisztikai szervezetrendszerével  

b. Helyi munkahely-teremtés     

Alkalmazottainál preferálja a helyi, 
környékbeli munkavállalókat  

c. Fair trade – méltányos 
kereskedelem     
Kereskedelmi szolgáltatásainál 
törekszik a Fair trade termékek 
kínálására  

Vendégeinek helyi terméket tud 
kínálni  

d. Helyi vállalkozók támogatása     

Ismer helyi termék-előállítókat, őket 
vendégeinek is tudja ajánlani  

Étkezési szolgáltatásai alapanyagainál 
preferálja a helyi termékeket, ezeket 
környékbeli termelőktől szerzi be.  

Ismeri a település kézműves 
mestereit, vendégeinek tud ajánlani 
ilyen programot  

Tud lovasprogramot ajánlani 
vendégeinek  

Ismeri a régió aktív turisztikai (vízi-, 
lovas-, kerékpáros-, barlangi, stb. 
turizmus) ajánlatait  

Lovas programok adására is felkészült  
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A Baranya Zöldút közelében fekvő 
településen működő szolgáltató  

e. Helyi közösségek tisztelete     
Közreműködik a helyi kulturális és 
természeti örökség védelmében és a 
közösségi együttműködés 
erősítésében  

f.  A helyi erőforrások méltányos 
felhasználása     

Helyi termékeket állít elő és ad el.  

g. Méltányos foglalkoztatás      

Szolgáltatásánál hátrányos helyzetű 
munkavállalót alkalmaz  

h. Munkavállalók védelme      
A munkavállalókat a nemzetközi és a 
nemzeti jogi szabályozás védelme 
illeti meg, és korrekt, méltányos 
fizetést kapnak.   

i. Alapvető szolgáltatások     

Kerékpárokat kölcsönöz vendégeinek  

Programjai során törekszik a 
természetbarát és környezetkímélő 
közlekedési módozatok használatára 
(kerékpáros, gyalogos, lovas, 
lovaskocsis megközelítés, 
tömegközlekedés).  

III. Kulturális örökség 
    

a. Viselkedés kód:      
etikai kódexet tesz közzé (honlapon 
vagy máshol), melyet saját 
szolgáltatására dolgoz ki /ebben 
hangsúlyozza a szolgáltatása, 
tevékenységei sajátosságait/  

b. Történelmi emlékek     
Ismeri és vendégeinek be tudja 
mutatni a környezetében található 
történelmi értékeket  

c. Attrakció- és helyi védelem     
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Országos, vagy helyi védettségű 
természeti érték közelében fekvő 
településen működő szolgáltató  

Felszerelt pihenőkert és játszóudvar 
áll a vendégek rendelkezésére  

Ismeri és a vendégeinek be tudja 
mutatni a környező védett területek 
értékeit  

Ismeri a környék vadon élő fűszer- és 
gyógynövényeit, valamint 
információkkal rendelekezik ezek 
használatáról a népi gyógyászatban  

d. A helyi kultúra megjelenítése     
Hagyományőrző tárgyakkal díszíti a 
szálláshelyet és szolgáltatása 
helyszínét, ezeket vendégeinek be is 
mutatja  

A szálláshely, a szolgáltatás helyszíne 
tájjellegű és hagyományőrző 
kialakítású  

Ismeri a tájjellegű illetve vadon 
termő alapanyagokból készített 
ételeket, ilyet kínál vendégeinek is  

Kézműves bemutatóhelyet működtet, 
saját termékeit árulja  

Ismeri a település és a környék 
kulturális hagyományait, 
rendezvényeit, tud ilyen programot 
ajánlani vendégeinek  

Felkészült hagyományos zenét, vagy 
táncot tartalmazó program 
bemutatására  

IV. Környezeti 

    

a.       Erőforrások megőrzése     

i. Vásárlás politika     
Ismeri a régió vegyszer- és 
tartósítószer mentes termékeit, 
biotermékeit, imázstermékeit, ezeket 
tudja vendégeinek is ajánlani  
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Szolgáltatásához tartozó 
beszerzéseinél preferálja az energia- 
és víztakarékos eszközöket és 
technológiákat.  

ii. Fogyasztható javak     

Felkészült étkezési szolgáltatások 
nyújtására  

Rendelkezik fűszerkerttel, vagy ismeri 
ezen növények fellelhetőségét a 
környezetében  

iii. Energia felhasználás     

Lehetőség szerint csökkenti az 
energiafelhasználását  

Megújuló energiaforrásokat használ  

Környezetbarát fűtési rendszert 
használ  

Növeli a szolgáltatásához kapcsolódó 
energiafelhasználás hatékonyságát.  

iv. Vízfelhasználás     

Kettős vízfelhasználást folytat (esővíz 
használata - esővíz gyűjtő rendszer)  

Energia- és víztakarékos eszközök, 
technológiák használata  

Vendégeinek bemutatja energia- és 
víztakarékos megoldásait és 
hulladékhasznosítási módszereit  

b.      Károsanyag-kibocsátás 
csökkentése     

i. Üvegházhatású gázok     
Törekszik szolgáltatásaihoz 
kapcsolódó üvegházhatású 
gázkibocsátás korlátozására  

ii. Szennyvíz     

Nem keletkeztet szennyvízet  

A szürke vagy fekete víz biológiailag 
tisztítva  

A szolgáltatásához kapcsolódó 
szennyvíz elvezetése, kezelése 
környezeti szempontból megoldott 

 

iii. Hulladékkezelési terv     
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A szolgáltató környezettudatos 
hulladékkezelési eljárásokat alkalmaz  

iv. Tervezés és csökkentés     

A szolgáltató törekszik a háttérzaj 
minimalizálására.  

 v. Újrafelhasználás     
Ismeri és alkalmazza az 
újrafelhasználás elvét (mutassa be, 
hogy van ilyen épülete, eszköze, 
tárgya stb., ami változatlan formában 
új funkciót kapott)  

 vi. Újrahasznosítás     

Komposztálást vagy egyéb 
szervesanyag felhasználást végez, 
hulladékát szelektív módon gyűjti.   

vii. Szennyezőanyagok     

Csak környezetbarát tisztítószereket 
alkalmaz  

A kertápolás ökobarát 
megoldásokkal, lehetőleg vegyszerek 
használata nélkül történik.  

A szolgáltató saját területén és annak 
közvetlen környezetében  törekszik a 
károsanyag-kibocsátásból származó 
anyagok környezetbe való 
kikerülésének megakadályozására, 
illetve a kikerült szennyeződés 
környezetbarát módon való 
felszámolására.  

c.       A biodiverzitás, az 
ökoszisztémák és a tájak megőrzése     

i. Fogságban tartott vadállatok     

Nem tart fogságban vadállatot  

Őshonos állatokat külterjes 
állattartással tart - őshonos, extenzív 
(organikus) állattartás, melynek során 
törekszik a biodiverzitás megőrzésére 

 

ii. Tájhasznosítás     
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Étkezési szolgáltatásainál szezonális, 
a helyi termékek sorában egyéb erdei 
terméket, vadontermő növényeket, 
gyümölcsöket is kínál.  

iii. A biodiverzitás megőrzésének 
kritériumai     
Vegyszermentes vagy biotermelést 
folytat  

A szolgáltatás és környezetében 
végzett beavatkozások során a 
szolgáltató törekszik a természetes 
élőhely, sokféleség megőrzésére, a 
védett értékek megóvására.  

A szolgáltató saját területén 
figyelmet fordít tájfajta, őshonos 
növények telepítésére, gondozására, 
bemutatására, azok terményeit 
feldolgozza és vendégeinek kínálja.   

Bekapcsolódik a szolgáltatását érintő 
környezet, illetve természetvédelmi 
akcióprogramokba, ilyeneket 
kezdeményez illetve közreműködik a 
természetvédelmi, környezetvédelmi 
állami és civil szervezetek 
szemléletformálási, bemutatási 
programjaiban.  

iv.  Kapcsolat a vadvilággal     
A szolgáltató törekszik a 
"madárbarát" kert kialakítására saját 
környezetében  

Egyéb vadállatok élőhelyének 
védelmére figyelmet fordít  
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VI. A minősítendő ökoturisztikai szolgáltatások és a turisztikai információ adás 
minősítési rendszere 
 

MINŐSÍTENDŐ ÖKOTURISZTIKAI 
SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSAI → Turisztikai információ adás 

belépési szint                                                
elvárt kritériumok                                     
külön értékelt szolgáltatás Turisztikai szolgáltató iroda 

MINŐSÍTÉSI KRITÉRIUMOK ↓ 
nonprofit, 

Tourinform utazási iroda 

I. Fenntartható menedzsment 
    

a. Fenntartható menedzsment 
rendszer bevezetése      
A szolgáltató rendelkezik hosszútávú 
üzletpolitikával, amelyben alapelv a 
környezetbarát jelleg és a 
fenntarthatóság  

b. A megfelelő jogrendszer 
alkalmazása     

b/1. Szálláshely üzemeltetési 
engedéllyel rendelkezik     

b/2. FATOSZ által minősített, 
napraforgós szálláshely     

b/3. Államilag elismert védjegy 
minősítéssel rendelkezik?     

b/ 4. A szolgáltatásához szükséges 
hatósági működési engedéllyel, 
engedélyekkel rendelkezik 

 

c. Munkavállaló képzés     
A szolgáltató figyelmet fordít 
ökotudatos önképzésére és 
munkatársai ökotudatos 
felkészítésére, tudásuk 
továbbfejlesztésére  

d. Fogyasztói elégedettség     
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Szolgáltatásának minőségbiztosítására 
rendszeresen végez fogyasztói 
elégedettség vizsgálatokat 

 

e. Minőségi és pontos promóciós 
anyagok     
Tájékoztató anyagai pontosak, a 
szolgáltató ökomarketinget folytat, 
törekszik a papír használat 
minimalizálására és az e-megoldások 
alkalmazására  

f.  A helyi igényeknek megfelelő design, 
tervezés és kivitelezés     
Természetes és környezetkímélő 
anyagok használata a szálláshely és a 
szolgáltatás helyszínének 
kialakításánál, felújításánál  

Természetes, a biodiverzitást megőrző 
és virágos vendégfogadó porta és 
szolgáltatási helyszín  

g. Interpretáció      
Házi gyűjteménnyel rendelkezik a 
paraszti kultúra emlékeiből és ezeket 
be is tudja mutatni  

Információs anyagokkal (magyar és 
idegen nyelven) (kiadványok, 
térképek) rendelkezik a környező 
ökoturisztikai kínálatokról 
(túraajánlatok, bemutatóhelyek, 
tanösvények)  

Ismeri a körzet kerékpáros, lovas, vízi, 
gyalogos, barlangi és egyéb 
túraútvonalait, ezeket tudja ajánlani 
vendégeinek  

h. Kommunikációs stratégia     

Szolgáltatásai kommunikációjában 
hangsúlyozza az ökológiai elveket  

Felkészült idegen nyelven is 
információadásra  

Internetes kommunikációt és 
ökomarketinget (is) folytat, 
kapcsolódik szakmai honlapokhoz  

i. Egészség és biztonság     
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Felkészült egészséges és különleges 
diétát igénylő ételek készítésére  

Antiallergén textilanyagokat használ, a 
textilek természetes alapanyagokból 
készültek.  

A szálláshelyet mozgáskorlátozottak 
fogadására is felkészítette  

II. Szociális/Gazdasági 
    

a. Közösség fejlesztés     

a/1.Bekapcsolódik településszépítési, 
virágosítási akciókba  

a/2.Együttműködik a település és a 
régió környezetbarát 
vendégfogadóival  

a/3. Együttműködik a régió 
ökoturisztikai szervezetrendszerével  

b. Helyi munkahely-teremtés     

Alkalmazottainál preferálja a helyi, 
környékbeli munkavállalókat  

c. Fair trade – méltányos kereskedelem     
Kereskedelmi szolgáltatásainál 
törekszik a Fair trade termékek 
kínálására  

Vendégeinek helyi terméket tud 
kínálni  

d. Helyi vállalkozók támogatása     

Ismer helyi termék-előállítókat, őket 
vendégeinek is tudja ajánlani  

Étkezési szolgáltatásai alapanyagainál 
preferálja a helyi termékeket, ezeket 
környékbeli termelőktől szerzi be.  

Ismeri a település kézműves mestereit, 
vendégeinek tud ajánlani ilyen 
programot  

Tud lovasprogramot ajánlani 
vendégeinek  

Ismeri a régió aktív turisztikai (vízi-, 
lovas-, kerékpáros-, barlangi, stb. 
turizmus) ajánlatait  

Lovas programok adására is felkészült  
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A Baranya Zöldút közelében fekvő 
településen működő szolgáltató  

e. Helyi közösségek tisztelete     
Közreműködik a helyi kulturális és 
természeti örökség védelmében és a 
közösségi együttműködés 
erősítésében  

f.  A helyi erőforrások méltányos 
felhasználása     

Helyi termékeket állít elő és ad el.  

g. Méltányos foglalkoztatás      

Szolgáltatásánál hátrányos helyzetű 
munkavállalót alkalmaz  

h. Munkavállalók védelme      
A munkavállalókat a nemzetközi és a 
nemzeti jogi szabályozás védelme illeti 
meg, és korrekt, méltányos fizetést 
kapnak.   

i. Alapvető szolgáltatások     

Kerékpárokat kölcsönöz vendégeinek  

Programjai során törekszik a 
természetbarát és környezetkímélő 
közlekedési módozatok használatára 
(kerékpáros, gyalogos, lovas, 
lovaskocsis megközelítés, 
tömegközlekedés).  

III. Kulturális örökség 
    

a. Viselkedés kód:      
etikai kódexet tesz közzé (honlapon 
vagy máshol), melyet saját 
szolgáltatására dolgoz ki /ebben 
hangsúlyozza a szolgáltatása, 
tevékenységei sajátosságait/  

b. Történelmi emlékek     
Ismeri és vendégeinek be tudja 
mutatni a környezetében található 
történelmi értékeket  

c. Attrakció- és helyi védelem     



 

86 

Országos, vagy helyi védettségű 
természeti érték közelében fekvő 
településen működő szolgáltató  

Felszerelt pihenőkert és játszóudvar áll 
a vendégek rendelkezésére  

Ismeri és a vendégeinek be tudja 
mutatni a környező védett területek 
értékeit  

Ismeri a környék vadon élő fűszer- és 
gyógynövényeit, valamint 
információkkal rendelekezik ezek 
használatáról a népi gyógyászatban  

d. A helyi kultúra megjelenítése     
Hagyományőrző tárgyakkal díszíti a 
szálláshelyet és szolgáltatása 
helyszínét, ezeket vendégeinek be is 
mutatja  

A szálláshely, a szolgáltatás helyszíne 
tájjellegű és hagyományőrző 
kialakítású  

Ismeri a tájjellegű illetve vadon termő 
alapanyagokból készített ételeket, ilyet 
kínál vendégeinek is  

Kézműves bemutatóhelyet működtet, 
saját termékeit árulja  

Ismeri a település és a környék 
kulturális hagyományait, 
rendezvényeit, tud ilyen programot 
ajánlani vendégeinek  

Felkészült hagyományos zenét, vagy 
táncot tartalmazó program 
bemutatására  

IV. Környezeti 

    

a.       Erőforrások megőrzése     

i. Vásárlás politika     
Ismeri a régió vegyszer- és 
tartósítószer mentes termékeit, 
biotermékeit, imázstermékeit, ezeket 
tudja vendégeinek is ajánlani  
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Szolgáltatásához tartozó 
beszerzéseinél preferálja az energia- és 
víztakarékos eszközöket és 
technológiákat.  

ii. Fogyasztható javak     

Felkészült étkezési szolgáltatások 
nyújtására  

Rendelkezik fűszerkerttel, vagy ismeri 
ezen növények fellelhetőségét a 
környezetében  

iii. Energia felhasználás   

Lehetőség szerint csökkenti az 
energiafelhasználását  

Megújuló energiaforrásokat használ  

Környezetbarát fűtési rendszert 
használ  

Növeli a szolgáltatásához kapcsolódó 
energiafelhasználás hatékonyságát.  

iv. Vízfelhasználás     

Kettős vízfelhasználást folytat (esővíz 
használata - esővíz gyűjtő rendszer)  

Energia- és víztakarékos eszközök, 
technológiák használata  

Vendégeinek bemutatja energia- és 
víztakarékos megoldásait és 
hulladékhasznosítási módszereit  

b.      Károsanyag-kibocsátás 
csökkentése     

i. Üvegházhatású gázok     
Törekszik szolgáltatásaihoz kapcsolódó 
üvegházhatású gázkibocsátás 
korlátozására  

ii. Szennyvíz     

Nem keletkeztet szennyvízet  

A szürke vagy fekete víz biológiailag 
tisztítva  

A szolgáltatásához kapcsolódó 
szennyvíz elvezetése, kezelése 
környezeti szempontból megoldott 

 

iii. Hulladékkezelési terv     
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A szolgáltató környezettudatos 
hulladékkezelési eljárásokat alkalmaz  

iv. Tervezés és csökkentés     

A szolgáltató törekszik a háttérzaj 
minimalizálására.  

 v. Újrafelhasználás     
Ismeri és alkalmazza az 
újrafelhasználás elvét (mutassa be, 
hogy van ilyen épülete, eszköze, tárgya 
stb., ami változatlan formában új 
funkciót kapott)  

 vi. Újrahasznosítás     

Komposztálást vagy egyéb 
szervesanyag felhasználást végez, 
hulladékát szelektív módon gyűjti.   

vii. Szennyezőanyagok     

Csak környezetbarát tisztítószereket 
alkalmaz  

A kertápolás ökobarát megoldásokkal, 
lehetőleg vegyszerek használata nélkül 
történik.  

A szolgáltató saját területén és annak 
közvetlen környezetében  törekszik a 
károsanyag-kibocsátásból származó 
anyagok környezetbe való 
kikerülésének megakadályozására, 
illetve a kikerült szennyeződés 
környezetbarát módon való 
felszámolására.  

c.       A biodiverzitás, az 
ökoszisztémák és a tájak megőrzése     

i. Fogságban tartott vadállatok     

Nem tart fogságban vadállatot  

Őshonos állatokat külterjes 
állattartással tart - őshonos, extenzív 
(organikus) állattartás, melynek során 
törekszik a biodiverzitás megőrzésére 

 

ii. Tájhasznosítás     
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Étkezési szolgáltatásainál szezonális, a 
helyi termékek sorában egyéb erdei 
terméket, vadontermő növényeket, 
gyümölcsöket is kínál.  

iii. A biodiverzitás megőrzésének 
kritériumai   
Vegyszermentes vagy biotermelést 
folytat  

A szolgáltatás és környezetében 
végzett beavatkozások során a 
szolgáltató törekszik a természetes 
élőhely, sokféleség megőrzésére, a 
védett értékek megóvására.  

A szolgáltató saját területén figyelmet 
fordít tájfajta, őshonos növények 
telepítésére, gondozására, 
bemutatására, azok terményeit 
feldolgozza és vendégeinek kínálja.   

Bekapcsolódik a szolgáltatását érintő 
környezet, illetve természetvédelmi 
akcióprogramokba, ilyeneket 
kezdeményez illetve közreműködik a 
természetvédelmi, környezetvédelmi 
állami és civil szervezetek 
szemléletformálási, bemutatási 
programjaiban.  

iv.  Kapcsolat a vadvilággal     

A szolgáltató törekszik a "madárbarát" 
kert kialakítására saját környezetében  

Egyéb vadállatok élőhelyének 
védelmére figyelmet fordít  
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3. Javaslattétel a minősítő rendszer felépítésére és működtetésére 

 

3.1. A minősítő rendszer felépítése és működése 

 

A minősítési rendszer célja kettős: 

1. szavatolja a minőségi szálláshely és ellátási szolgáltatásokat, valamint 

programokat a régióba érkező, a természeti értékek iránt érdeklődő 

vendégek számára; 

2. átfogó kritériumrendszer felállításával világos jövőképet, fejlesztési 

orientációt adni a régió ökoturizmushoz kapcsolódó vendégfogadói 

számára. 

A minősítési rendszer éppen ezért fejlesztő jellegű, olyan a piaci trendek által kijelölt 

fejlesztéseket preferál, amellyel különleges minőségű, és éppen ezért egyedi, 

keresett szolgáltatásokat hozhatnak létre, amelyek iránt a kereslet hosszú távon 

biztosítható.  

A minősítési rendszer három szintű. Az első szintje az alapfeltételeket tartalmazza. 

Ezek a belépőt jelentik a programba, teljesítésükkel a szolgáltató pályázhat a 

környezetbarát szolgáltató minősítés megszerzéséhez szükséges fejlesztések 

támogatására. A minősítés második szintjén lévő kritériumok világosan 

meghatározzák a vendégfogadó, szolgáltató fejlesztésének irányait. A harmadik 

szinten olyan plusz teljesítményeket értékel a rendszer, amelyek teljesítése 

különleges vonzerővel rendelkező szolgáltatások létrejöttét eredményezi. Ezek nem 

várhatók el minden környezetbarát szolgáltatótól, de megjelenésük erősíti a Baranya 

Zöldút ökoturisztikai kínálatának színvonalát. 

A minősítési rendszernek csak egyik – bár kiemelt jelentőségű – elemét jelentik a 

feltételek és kritériumok, ezeket a beszerkesztett táblázat tartalmazza. Fontos kérdés 

az is, hogy a rendszer hogyan működik, miként teljesíthetik a vendégfogadók a 

benne megfogalmazott elvárásokat?  
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A programba való bekapcsolódás első lépéseként teljesíteni kell az 

alapfeltételeket. Környezetbarát szolgáltató minősítést az a gazda nyerhet, aki 

teljesíti a táblázat második oszlopában szereplő kritériumokat.  

A minősítés megszerzésének módja a következő: 

1. A minősítést kérő bejelenti igényét a Baranya Zöldút fejlesztési programját 

menedzselő konzorciumnál. Ez a Baranya Megyei Falusi Turizmus 

Közhasznú Szövetség. 

2. A konzorcium többféle szakterületről kér fel specialistákat a minősítési 

bizottságban való közreműködésre. Így ökoturisztikai szakember, 

vendéglátós, agrár specialista, programszervező, falusi turizmus szakértő 

stb. 

3. A minősítő bizottság helyszíni felmérő látogatást tesz a vendégfogadónál. 

Itt megvizsgálja, az mellékelt táblázat alapján, hogy: 

a. teljesülnek-e a minősítés alapfeltételei?   

b. Megvizsgálja minősítési szempontonként (1-4-ig) és egyenként (0-1-

2 pont) értékeli a kritériumok teljesülését. 

c. Megvizsgálja, hogy a vendégfogadó rendelkezik-e plusz 

szolgáltatásokkal, ezeket külön pontszámokkal jutalmazza. 

4. A bizottság a felmérő látogatásról jegyzőkönyvet készít, amelyben 

összegzi a kapott pontszámokat. Minősítés akkor nyerhető el, ha: 

a. a vendégfogadó megfelel az alapfeltételeknek; 

b. a teljesítendő kritériumok valamennyi minősítési szempontjánál 

kapott pontszámot; 

c. a pontszámok elérik a maximálisan megszerezhető 50%-át. 

A kritériumoknál megszerzett minimálisan 50% ideiglenes, két éven belül 

megújítandó minősítést jelent. A rendelkezésre álló két éven belül a felmérő 

látogatáskor tapasztalt hiányosságokat a gazdának pótolnia kell, az ideiglenes 

minősítés nem hosszabbítható meg! 

Az a jelentkező, aki legalább a megszerezhető pontszám 2/3 részét megkapta, 

annak a minősítő bizottság ún. végleges minősítést ítél oda. A plusz 
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szolgáltatásokért külön pontokat ítélhet meg a bizottság, ám ezek a pontszámok csak 

a 50% feletti kritérium értékelés után vonhatók össze, a végső eredménynél. 
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