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Bevezető 
 

A természeti és kulturális értékek védelmével kapcsolatos eszmékkel, felhívásokkal, a 

fenntartható környezet feltételeinek megteremtésének fontosságával nap, mint nap találkozhat 

a 21. század embere.  

A turizmus területén működő szakemberek számára nem kis kihívást jelent olyan 

szolgáltatásokat, termékeket létrehozni, melyek szem előtt tartják ezeket a prioritásokat. Az 

ökoturizmus egyik kiemelten fontos feladatának minősül, hogy a turistákat úgy csábítsa az 

adott természeti táj területére, hogy a környezet faunája és flórája a lehető legkisebb károkat 

szenvedje el a látogatások során. Ehhez az ökoturisztikai szolgáltatók (látogatóközpontok, 

tanösvények, tematikus utak, bemutató gazdaságok) és az ökoturisztikai termékek minősítési 

rendszerének magas szintű elvárásai nyújthatnak segítséget.  

Jelen tanulmányban bemutatjuk az ökoturizmus fogalmának egy új, a szolgáltatók 

perspektívájából kiindult meghatározását - az elfogadott definíciók ismertetése mellett -, majd 

megvizsgáljuk az ökoturizmus keresletnövekedésének okait. Külön fejezetben foglalkozunk a 

az ökoturizmussal, mint turisztikai termékkel, illetve a termékkialakítás folyamatára is 

kitérünk. Ez utóbbi jelenthet kiindulópontot az ökoturisztikai termékek, és az azokat felépítő 

„szolgáltatáscsomagok” létrehozásánál.  

Tanulmányunk legfőbb célja olyan minősítési kritériumok felállítása az új turisztikai 

termékekre és az azokat kínáló szolgáltatókra, illetve a fesztiválokra és rendezvényekre 

vonatkozóan, amelyek segítik a turisztikai minősítő eljárás, értékelés végrehajtását. Ezek 

minősítése a Baranya Zöldút minősítési struktúrájának fontos összetevői. A Baranya Zöldút 

csak akkor válhat minősített zöldúttá, ha minősített ökoturisztikai szolgáltatók és minősített 

ökoturisztikai termékek építik fel rendszerét. A minősítési eljárásához értékelőlapokat 

dolgoztunk ki, melyek kategóriánként tartalmazzák az egyes kritériumokat, jellemzőiket, és a 

minősítési pontokat. Reméljük, hogy minősítési szempontjaink támpontot nyújtanak minden 

olyan vállalkozónak, akik a fenntarthatóság jegyében fejleszteni szeretnék szolgáltatásaikat, 

de a turisták, természetjárók, illetve a helyi lakosok számára is irányadó elvek lehetnek a 

környezetünk és kulturális értékeink „használása”, igénybe vétele során. 

Bár tanulmányunkban részletesen kitérünk a zöldút mozgalmak, így a Baranya Zöldút, 

küldetésére, jellemzőire, ám a Zöldutak legfontosabb üzenetét talán Szent – Györgyi Albert 

szavaival tudjuk kifejezni: „A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte 

attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan 

használja fel erőit saját hasznára.” Ehhez mi csak annyit fűznénk hozzá, hogy a jövő 
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nemzedékének is jogában áll megismerni a lehető legjobb állapotukban megmaradt természeti 

kincseket, és kulturális örökségük értékeit. 

 

 

 

 

I.Az ökoturizmus meghatározásai  
 

1.Ökoturizmus fogalmáról 
 

Az ökoturizmus fogalmi meghatározására a szakirodalomban több definíció is 

született. Az egyik ilyen meghatározás ökologikus turizmusként határozza meg az 

ökoturizmus fogalmi lényegét. Ennek értelmében olyan folyamatról van szó, amelynek 

feladata a turizmus egészének megváltoztatása. 

A másik fogalom szerint - melyet Magyarország irányadó meghatározásnak fogadott 

el az ökoturizmus fejlesztése során - „az ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló 

utazás és látogatás a viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint 

jelen és múltbeli kulturális értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat 

a látogatás káros hatásainak mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági 

előnyökhöz juttatásával” (IUCN, a Természetvédelmi Világszövetség (http://www.iucn.hu/ 

http://www.iucn.org/ ). 

A Turisztikai Világszervezet megfogalmazása szerint ökoturizmusról akkor 

beszélhetünk, amikor a turisták látogatásának fő oka a természet megfigyelése és megóvása, 

illetve az adott természeti környezetben lévő kultúrák felkeresése, megértése. Az ökoturizmus 

fogalmi meghatározásához az előbb említetten kívül a következő tulajdonságok 

kapcsolódnak: 

  Lokális munkahelyeket teremt és növeli a foglalkoztathatóságot, továbbá bevételi 

forrásokat generálva hozzájárul a természet védelméhez. A természet megóvását segíti azzal 

is, hogy beépíti a helyi lakosság és a látogatók tudatába a kulturális és természeti értékek 

megőrzésének fontosságát, továbbá nyereséget állít elő a természeti környezet megőrzésével 

foglalkozó vállalkozásoknak, hatóságoknak, ezáltal gazdasági hasznot teremt a helyi közösség 

számára. 

  Csökkenti a természeti és kulturális környezetet érő negatív hatásokat. Az ökoturizmus a 

kulturális értékek archiválását segíti elő, szereplői (a keresleti oldalon) értik, értékelik és 

http://www.iucn.hu/
http://www.iucn.org/


6 

 

tiszteletben tartják a kulturális hagyományokat, hiszen céljuk ezen értékek szemre vétele, 

tanulmányozása.  

  Oktatási funkció is társul hozzá. A tanösvényeken rengeteg információt kaphatunk az adott 

táj faunájáról, és flórájáról, betekinthetünk az erdőgazdálkodás működésének rejtelmeibe, 

iránymutatást kaphatunk a fenntartható környezet megteremtésére.  

 Jellemzően helyi vállalkozások alakítanak ki ökoturisztikai termékkínálatot, nyújtanak 

különböző szolgáltatásokat.
 1

 

 Az Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia (2008–2015) a jól működő 

ökoturizmus követelmény- és feltételrendszerét a következőkben határozta meg: 

─ Szakember háttér: a szervezést- és lebonyolítást olyan képzett alkalmazottaknak kell 

végeznie, akik rendelkeznek idegenforgalmi és természetvédelmi ismeretekkel. Ha a 

szakember hiányzik, az infrastruktúrának kell olyan színvonalon kiépítettnek lennie, 

hogy szolgálhassa a könnyű, logikus tájékozódást.  

─ Minőségi terméket képvisel, ezért a különleges, nagy értékű vonzerejű termékre épülő 

szolgáltatásnak is kiemelkedően magas színvonalúnak kell lennie. 

─ Megalapozott együttműködések szükségesek.   

─ Alapvető ökoturisztikai infrastruktúra kialakítása elengedhetetlen: biztosított legyen a 

területen történő utazással, szállással, hulladék elhelyezéssel, a vonzerő bemutatásával, 

annak védelmével kapcsolatos alapvető infrastruktúra. Az ökoturisztikai területeken 

kisebb költségből, gyorsabban megoldhatóak az infrastrukturális beruházások, ugyanis 

akik a természet közelségét keresik, azoknak a termékhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz 

fűződő komfortelvárásai alacsonyabbak, mint a hagyományos turizmusban résztvevőké. 

Megjegyezzük, ez nem jelenti azt, hogy a látogatók e rétegének nincsenek igényei, csak 

könnyebben alkalmazkodnak az adott lehetőségekhez a természetvédelemhez 

kapcsolódó elveiknek köszönhetően. Ezért nemegyszer a beruházások hozama pozitív 

irányba mutat.  

─ „Ökokódexek” kialakítása és megismertetése a látogatókkal: olyan etikai elvárásokat 

tartalmaznak, amelyek segítik betartani az előírásokat.
 2

 

Az ökoturizmus célja egyrészt, hogy felhívja a turisták figyelmét a kulturális – 

természeti – társadalmi értékekre és azok megőrzésére, másrészt, hogy a látogatók 

élményekkel gazdagodva térhessenek haza. A természeti értékek és adottságok önmagukban 

nem feltétlenül kínálhatók, adhatók el a turisták számára, ezért vonzerejük növeléséhez 

                                                 
1
 http://www.unwto.org; Lengyel M. 1997.  22.p. 

2
 Pannon Egyetem Turizmus Tanszék, Aquaprofit Zrt., 2008. 14-16 p. 

http://www.unwto.org/
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különböző bemutató eszközökre, technikákra van szükség, hogy az adott érték bemutathatóvá 

váljék, és felkeltse az emberek érdeklődését. 

Az ökoturisztikai termékek igen színes skálája annak köszönhető, hogy utazásunk szervesen 

összefügg a természettel, és a kultúrával
3
: egyes esetekben az utazás tervezésekor játszik 

meghatározó szerepet a kultúra vagy a természet (esetleg párhuzamosan mindkettő), máskor 

az utazás során épül be a látnivalókba, programokba (például a látogató elsődleges utazási 

célpontja egy nevezetesebb zenei fesztivál Pécsett, ám az „üres, koncertek nélküli órákban” 

felfedezheti a Mecsek értékeit). 

 

1.1.Az ökoturizmus definiálása a szolgáltató aspektusából 

 

A Go Green projekt keretében 15 ökoturisztikai szakember bevonásával próbáltuk újra 

értelmezni az ökoturizmus fogalmát a szolgáltató szemszögéből. A workshop keretében, 4 

kiscsoportban folyó tevékenység eredményeként az alábbi konkrét definíciók fogalmazódtak 

meg: 

 Az 1. csoport szerint az ökoturizmus a turizmus egy olyan ága, melynek célja egy a 

fenntartható fejlődés eszközrendszerét használó, környezettudatos, természet- és vendégbarát 

tevékenység, mely az okos erőforrás-gazdálkodáson, az újrahasznosításon alapul és alternatív 

lehetőséget jelent a vidéken élők számára.  

 A 2. csoport nem kerek definíciót alkotott, hanem az ökoturizmus legfontosabb jellemzőit 

foglalta csokorba: 

 

 

 

 

 A 3. csoport definíciója szerint az ökoturizmus: 

Mint globális és helyi erőforrásokat optimálisan felhasználó, fenntartható, azaz a környezetet 

nem károsító és túlzott módon terhelő turisztikai tevékenység, mely bemutatja és oktatja a 

természeti-, kulturális értékeket, az ökologikus életmódot, a turista szemléletét formálja annak 

aktív részvételével. 

                                                 
3
 Lengyel M. 1997. 22. p. 

Érdeklődő, empatikus, motivált 
vendégkör 

Környezetkímélő 
szemléletformálás 

Helyi értékekre épülő, helyi 
értékeket fenntartó 

Természeti értékek megőrzése 

Interaktív kapcsolatépítő 

Kisléptékű módszerek 

Organikus fejlődés 

Holisztikus létforma 

Ahol jó élni és jó lenni -  és jól 
enni 
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 A 4. csoport frappáns tömörséggel foglalta össze az ökoturizmus lényegét. E szerint a 

szolgáltató szemszögéből az ökoturizmus a környező természeti és kulturális értékekre építő, 

ennek megőrzését és fejlődését elősegítő, a környezettudatos életmód megtapasztalását 

lehetővé tevő szolgáltatás, amely során a helyi közösséggel együttműködünk, és a hasznot 

megosztjuk. 

 

II. A turisztikai termék és az ökoturizmus kapcsolata 

 

1.Az ökoturizmus keresletnövekedésének okai  

 
Az ökoturizmus, mint turisztikai termék makroszinten meghatározva, magát a 

turisztikai fogadó területet és szolgáltatásainak összességét jelenti. Az egyes szolgáltatások 

természetesen a turisták igényeire szabottak. Ennek alapján a turisztikai terméket olyan 

potenciális szolgáltatáshalmazként határozhatjuk meg, amely kielégíti a fogyasztók, a 

látogatók igényeinek összességét, és amely egy vagy több idegenforgalmi attrakcióra épül
4
. 

Az elmúlt évek folyamán fokozódó érdeklődés indult meg az ökoturizmus iránt. A 

gazdasági válság egyik következményeként Európában –így Magyarországon is – nőtt a 

munkanélküliek száma. Egyre többen költöztek be munkalehetőség reményében a nagyobb 

városokba, megyeszékhelyekbe. Ezzel megindult azon réteg kiszélesedése, akik szeretnének 

szabadidejükben zaj- és szmogmentes környezetben kikapcsolódni. A globalizálódás pedig 

rányomta a bélyegét a fogyasztói piac számos szegmensére, kiváltva ezzel a természetesség, a 

„zöldek” híveinek ellenszenvét. A zöld aktivisták megmozdulásainak, reklámjainak 

köszönhetően növekedett a természetes környezet, a tartósítószer- és ízfokozómentes 

élelmiszerek népszerűsége. Ennek a folyamatnak köszönhetően megindult az ökológiai 

gazdálkodásból származó táplálékok felé fordulás. A fogyasztók körében egyre divatosabbá 

vált felkeresni azokat a területeket, ahonnan ezen ételek alapanyagai származnak, divat lett a 

múltba való visszatérés a helyi termelők felkeresése által. A folyamat magával hozta, hogy 

egyre többen felismerték a természet értékeit, a természet adta lehetőségeket, így egyre több 

utazni vágyó az utazás tervezése során beépítette, vagy elsődleges utazási célpontjává tette az 

ökoturisztikai attrakciókat is. 

Pszichográfiai jellemzőkre vonatkozó kutatások kimutatták, hogy az ökoturizmus felé 

fordulás a következő okokban keresendők:  

                                                 
4
 Michalkó G. 2011. 
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  A környezet értékké vált. Az utazni vágyók körében egyre szélesebb réteg fektet hangsúlyt 

ökológiai lábnyomának csökkentésére, illetve a környezet megóvására. Egyre intenzívebb az 

érdeklődés a turisták körében az érintetlen természeti tájak iránt, számos látogatót ösztönöz az 

új élmény szerzése, továbbá ismereteinek bővítése. A turisták motivációjának átalakulásával 

optimális irányba mozdulhatnak el a természeti és védett tájakat bemutató ökoturizmus piaci 

versenymutatói, illetve azoknak a város zajától távol eső falvaknak, amelyek természet - 

közelben épültek, vagy valamelyik tájvédelmi körzet szerves részét képezik. A „Zöldút” 

programok ennek a folyamatnak a részét képezik.  

  Egyre több turista kerüli a zsúfoltságot, így utazásuk során választásuk nem a 

hagyományos turisztikai központokra esik. A teljes csend, a nyugalom, a belső harmónia 

érzésének elérése elsődleges motivációként jelenik meg azoknál a turistáknál, akik az 

„érintetlen” tájakat keresik fel. Ennek a rétegnek a növekedése tapasztalható, így a csendes 

környezetben fekvő vendégfogadásra alkalmas települések esélyei javultak turisztikai 

szempontból. A napjainkban legkeresettebb turisztikai központok kínálata mellett egyre 

értékesebb pozíciót foglalnak el keresleti oldalon a vendégfogadásra még csak most készülő 

települések, mint például a „Baranya Zöldút” mentén fekvő falvak.     

  Az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően egyre több ökoturisztikai terület válik 

megközelíthetővé személygépkocsival, kerékpárral, autóbusszal. 

 A turisták jó része szeretne empirikus úton tapasztalatot szerezni, emellett egyre 

hangsúlyosabban jelen vannak az egyéni vágyak és igények. Az individualizálódó látogató 

egyéni szolgáltatások kínálatából szeretne válogatni, célja, hogy az utazása során minél több 

lehetőséget kipróbálhasson. Ezt az igényt próbálják kielégíteni azok az egyedi arculattal 

rendelkező családi panziók, üdülőhelyek, amelyek szolgáltatásaiban megtalálhatóak a hobbi 

igényeket kielégítő programok, pl. szarvasok megfigyelése vagy etetése, madárfotózás. Az 

empirikus tapasztalatszerzést segítik elő az egy – egy meghatározott téma köré épülő 

termékek, így például a tematikus utak egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a 

természetbevágyók, a turisták körében.  

 Az ökoturisztikai reklám egyre hangsúlyosabban van jelen a tömegkommunikációs 

eszközökben (interneten hirdetett reklámok, tv reklámok, prospektusok)
5
  

 

 

                                                 
5
 Lengyel M. 1997.  21.p.;  Szabó G.-Csapó J.- Marton G.- Köbli Á.-Szabó K. 2013.   
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2.Termékkialakítás és célcsoport meghatározás 
 

 Az ökoturisztikai termék marketingstratégiájának során elsőbbséget azoknak a 

termékeknek kell élvezniük, amelyek jellegzetes, egyedi vonzerőkön alapulnak és nemzetközi 

viszonylatban is a fogyasztókért vívott harcba tudnak szállni versenytársaikkal szemben. 

Hosszú távon így olyan termékek hozhatók létre, amelyek meghatározhatják Magyarország 

imázsát, létrehozva egy hűséges, visszatérő turistaréteget.
6
  

A biológiai sokféleség, a kulturális örökség értékei kiemelkedő vonzerőket jelentenek 

egy turisztikai célterületen. A legjellemzőbb ökoturisztikai termékek természeti és kulturális 

attrakciókra épülnek.   A termék kialakításakor ügyelni kell arra, hogy a kínálat egyes elemei 

összhangban legyenek az ökoturizmus célkitűzéseivel. A termékfejlesztés elején fel kell 

térképeznünk az adott térség vonzerőit, ezeket minősíteni, fejleszteni szükséges. A fejlesztés 

terjedjen ki a kiegészítő szolgáltatások (szálláshelyek, tájékoztatás, megközelíthetőség, 

kikapcsolódási lehetőségek) színvonalának emelésére. A kereslet kialakításánál pedig meg 

kell határozni a piaci szegmenseket, amelyeknek alkalmazkodniuk kell a népszerűsíteni 

kívánó turisztikai attrakcióhoz, mivel ezt a réteget el kell érni, meg kell győzni különböző 

marketingeszközök- és technikák segítségével, majd az utazást meg kell szervezni és az ott 

tartózkodást minél élményszerűbbé tenni.  

A termékkialakítás során a turizmus kritériumrendszere iránymutatást, meghatározó 

szempontot jelent. 

 

2.1.A turisztikai termék  

 

A turisztikai termék a vendégek tevékenységeinek változatosságára épít az adott 

desztinációban, így versenyképes szolgáltatás hozható létre. Egy összetett turisztikai termék 

tartalmazza a terület vonzerőit, a megközelíthetőség feltételeit, az ellátás és a vendégszeretet 

összességét. A termékösszeállítás szempontjaira Alan Godsave, a WTTC egykori kelet-

európai képviselője tett javaslatot, amelyben a turisztikai termék négy esszenciális 

összetevőjét határozta meg: 

 

 

 

 

                                                 
6
 Lengyel M. 1997. 22-35. pp. 
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„4A modell” 

 

Attraction = vonzerő Accomodation = elszállásolás 

Acces = megközelítés Attitude = hozzáállás 

                                                         

 
Forrás: Michalkó G.2011. szerk: Aubert Judit 

 

A turisztikai termékek csoportosítása a hagyományokat, a nemzetközi miliő 

figyelembe vételével történik. Termékünk akkor lesz sikeres, ha a fogyasztó gyorsan képes 

asszociálni a termék nevéről a turisztikai tevékenységre (pl. kerékpárturizmus), vagy ahhoz a 

földrajzilag viszonylag jól körülírható térhez, amely meghatározza a kereslet attitűdjét 

(pl.falusi turizmus, a mi olvasatunkban az ökoturizmus is ide sorolható). A turisztikai 

termékek jellemzően kötődnek a fogadó területhez, ebből adódóan az adott desztináció 

társadalmi – gazdasági hatásai befolyásolják a látogatók tevékenységi körét, az élmény 

komponenseit, megváltoztatja a piaci célcsoportját. Az ökoturizmus térspecifikus és részben 

tevékenységspecifikus turisztikai termék. Térspecifikus, mivel a természetvédelmi területek – 

melyek az ökoturizmus központi elemét képezik – sajátságai térorientáltak. 

Tevékenységspecifikus, mivel magában a térben zajlik a turisták tevékenysége, az aktivitás és 

a motiváció a tevékenységspecifikus turisztikai termékek esetében szorosan összekapcsolódik 

egymással. A turisztikai termékek csoportosítására azért volt indokolt kitérni, mert a 

desztinációs életciklusgörbe jellemzően a térspecifikus termékekhez, tehát az ökoturisztikai 

termékekhez is kapcsolódik. A termék iránti megnövekedett érdeklődés következménye a 

visszaesés, hiszen minél többen keresik fel az adott természeti tájat, annál inkább 

elhasználódik az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra, és pusztul a vonzerő. 
7
  

 

                                                 
7
 Michalkó Gábor  2011.   
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Forrás: Michalkó G.2011. Szerk: Aubert Judit 

 

 

 

2.2.Termékkialakítás, termékfejlesztés 

 

Egy ökoturisztikai termék kialakításakor tehát első lépésként meghatározzuk a 

potenciális ökoturistákat (például vannak olyan utazók, akik kifejezetten a vizes élőhelyeket 

kedvelik, ahol horgászásra alkalmas halastavak is vannak, akkor érdemes leszűkíteni a piacot 

a horgászokra), így miután homogénebb piacot hozunk létre, a reklámmal már egy 

meghatározott piaci szegmenst tudunk megcélozni. A piac szegmentálásakor a demográfiai, a 

földrajzi, a pszichográfiai szegmentációs jellemzőket alkalmazhatjuk. A pozícionálás során 

érdemes az ökoturizmus célcsoportjait számba venni. 

A kilencvenes évek második felében a turisztikai termék a turisztikai kínálat 

fejlesztésének legfontosabb kategóriáját jelentette. Jellemzően olyan szolgáltatáshalmazként 

volt jelen, amelynek elsődleges funkciója a turista elvárásainak teljes körű kielégítése, és arra 

a vonzerőre épült, amelyért a turisták az adott térségbe látogatnak. Ehhez kapcsolódóan a 

turizmus elméletében igen sokrétűen határozták meg az ökoturizmus fő formáit, a 

termékekhez kapcsolódó piaci szegmenseket, melyeket az alábbi táblázat mutat be
8
: 

 

                                                 
8
 Lengyel M., 1997. 

 
 

Desztináció 

Felfedezés 

Bekapcsolódás Fejlődés 

Konszolidáció Stganálás 

Hanyatlás/ 

Újjáéledés 
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Termék Piaci szegmens 
  

Gyógyturizmus biztosított és egyéni betegek (B,K) 
  

Termálturizmus jó kondícióra törekvő középosztálybeliek 
  

Természetjárás természetbarát társaságok, zöldek, iskolák 
  

Nemzeti Parkok 
látogatása 

 
 

Kerékpártúrák 
 

Kempingezés 
 

Vízi sportok 
 

Horgászás 
 

Lovaglás 
 

Vadászat 
 

Kulturális turizmus 
 

Bortúrák 
 

Falusi turizmus 
 

Kongresszus és Incentív 
utazás ökológiai 
témákban 

 
Családi üdülés 

 
Gyermek üdülés 

 
Ifjúsági turizmus 

 
Korosztály túrák 

 
Vallási turizmus 

 
 
 
 

Szakmai és természet – kultúra iránt érdeklődő 
rétegek 
 
Aktív kikapcsolódásra vágyók, természetbarátok, 
minden korosztály 
kempingklubok tagjai és egyéni kempindezők  (B, K – 1, 2) 
 
vitorlás klubok, egyéni vitorlázók, szörfözők,evezős sportok kedvelői 
(B, K -1, 2) 
horgász klubok, egyéni horgászok (B, K – 1, Németo.) 
 
lovas klubok, hobbi lovasok (B, K – 2) 
 
vadász egyesületek, egyéni vadásztársaságok 
 
zenebarátok, művészeti iskolák, kulturális egyesületek, klubok, 
emigráció (B, K – 1, 2, 3, 4) 
borrendek, más borkedvelők (B, K – főleg Ausztria, Németo., 2*) 
 
városi lakosság (B, K –Ausztria, Németo., 1) 
 
Kulturális, tudományos és más ökológia iránt érdeklődő partnerek 
(B, K) 
 
kisgyermekes családok(B*, K- szomszédos és észak-európai országok) 
 
iskolai tanulók (B, K –1, 2) 
 
15-25 éves korosztály (B, K – 1, 2, 3, 4) 
 
nyugdíjas klubok és egyetemek, szakszervezetek (B, K-1, 2, 3) 
 
különböző egyházak tagjai és hívei (B*, K*) 
 

(B) = belföldi turisták 
(K) = külföldi turisták, 

ezen belül 

 

(1) = szomszédos 
országok 

(2) = Ny.Európa 

(3) = É.Amerika 
(4) = Japán 

* = hosszabb távon 

 
 

Forrás és szerk: Lengyel Márton 1997.9 

 

Napjaink turizmus trendje szerint az ökoturizmus célcsoportjai a következők: alkalmi 

zöldturisták, aktív zöldturisták, ökoturisták, elkötelezett ökoturisták. Az alkalmi zöldturisták 

jellemzően az utazásuk alatt, kiegészítő tevékenységként veszik igénybe az ökoturisztikai 

termékeket. Az aktív zöldturistáknak viszont fő motivációja a természetben való aktív 

tartózkodás, mialatt a természetről alkotott ismereteiket tovább gyarapíthatják. Az ökoturista 

környezettudatos, felelősségteljes személy, akinek értékrendjében az autentikusság 

                                                 
9
 Lengyel M 1997. 35.-37. pp  



14 

 

kiemelkedő helyet foglal el. Utazása során igyekszik a természetet érintő lehető legkisebb 

negatív hatásokat produkálni. Az elkötelezett ökoturista az élet minden területén „zöld” 

nézőpontot képvisel, a környezettudatosság hozzátartozik mindennapjaihoz. Utazásaik során 

aktív részesei a kulturális és természeti értékek fenntartásának.  

 
 

Alkalmi zöldturista 

 

Motiváció Keresletük 

 

Történelmi vagy védett 
természeti terület 

megismerése. 

 

Különleges természeti táj, 
csend, tiszta levegő. 

Figyelemfelkeltő 

rendezvények, 
élményszerűség vonzza. 

 Középkategóriás 

szálláshelyek 

 Jól kiépített, jól 

megközelíthető tanösvények, 

bemutatóhelyeket szeretik. 

 

 

 

                           

                              

                            

 

 

 

 

 

Aktív zöldturista 

                       

Motiváció Keresletük 

 

Természetben űzhető, kültéri, 
szabadidős sporttevékenység 

végzése. 

 

Kalandtúra vagy kültéri 
sportok iránt érdeklődik. 

 Különleges természeti táj, 
tiszta levegő 

 Információgyűjtés a 

meglátogatott terület 

értékeiről. 

 

Középkategóriás falusi és 
magánszálláshelyeket 

keresik. 

 
 

 

 
 

 

 
                                                   

                      

 

Ökoturista 

 

Motiváció Keresletük 

 

Természeti, ökológiai értékek 

megismerése, megértése.  

 

 

Hosszabb időre is felkeres 

területeket, az alaposabb 

megismerés céljából. 

 

Felelősséget érez a természeti 
értékek megóvása iránt. 

Időjárástól függetlenül utazik. 

  

  

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Elkötelezett ökoturista 

 

Motiváció Keresletük 

 

Az ökoturizmus életstílus. 

 

Rendszeresen részt vesz 

ökoturizmusban, sátrazik, 

egyszerű, környezetbarát 

szálláshelyeket keresi. 

Ismeretszerzés, természet 
szeretete, fenntartható 

szemlélet. 

Természettudományi vagy 
kultúrtörténeti értékek 

megismerése 

Természetvédelem. Helyben előállított termékek. 
 Környezetbarát módon 

közlekednek (kerékpár, 

gyalog, közösségi) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.sz. ábra Forrás: Gyeregyalog.hu Egyesület 2013.10 

 

 

                                                 
10

 Gyeregyalog.hu Egyesület; Dél-dunántúli Ökoturisztikai Klaszter 2013. 
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A célcsoportok igényeihez igazított ökoturisztikai termékek, illetve az azokat alkotó 

szolgáltatások kialakításánál érdemes figyelembe vennünk az aktív turizmus egyik fő 

összetevőjét, az élmény – keresést. Az élményorientáltság motivációs összetevőit a turisztikai 

irányzatok változásainak direkció mutatják meg, amelyek a következő oppozíciópárokban 

írhatók le: 

 

Turisztikai trendek 

ellentétpárok és a változások irányai 

Hagyományos Újszerű 

 

 Tömegesség 

 Kommersz, megszokott 

 Hedonista, élvezetközpontú 

 Passzív elfogadás 

 Látvány, benyomások 

 

 Individuális igények 

 Egyedi, innovatív 

 Élmény- és ismeretszerző 

 Aktív befogadás, interaktivitás 

 Tartalom, elmélyülés 

 +aktivitás (testi – szellemi) 

 +minőség preferálása (attrakciók, 

szolgáltatások, fogyasztás) 

 +önmegvalósítás 

 

Forrás: Szabó G. 2012 

 

Egyre több potenciális turista próbálja magát távol tartani az olyan utazást kiegészítő 

szolgáltatásoktól, amelyek kínálatukban évről évre statikusságot mutatnak, sokkal inkább 

keresik a „más”, az új élményét. Ebben segítséget nyújtanak számukra az új turisztikai 

termékeket felsorakoztató prospektusok, internetes újságok, hírlevelek, rádióműsorok, és 

televíziós reklámok. Ezen folyamathoz kapcsolódóan a turizmus szakma felfigyelt az ún. 

réstermékek (niche) sajátosságaira. A niche termékek olyan termékek, amelyek könnyen, 

gyorsan, éles verseny nélkül eladhatók egy sajátos jellegzetességeket mutató fogyasztói réteg 

számára. A niche marketing feladata, hogy kitöltse azt a piaci rést, melyben az összeállított 

termék a leginkább nyereségesen eladható a meghatározott célcsoportnak. A réspiac egyik 

jellegzetes mutatója a termék rövid életciklusa
11

: 

 

                                                 
11

 Michalkó G. 2011. 



16 

 

 
 

Forrás: Michalkó G. 2011; Szerk: Aubert Judit 

 
Az ökoturisztikai attrakciók erodálódásának preventív mozgalmaként megjelenő, filozófiai 

háttérrel is rendelkező zöldutak az utóbbi időben egyre hangsúlyosabban hívják fel magukra a 

turizmus szakma és a turisták, a természetbe vágyók figyelmét. 

 

III. A Zöldút mozgalmak  
 

1.A zöldutak megjelenésének és elterjedésének előzményei 

 

A XIX. század közepén az Egyesült Államokban új divathullám vette kezdetét: a 

nagyobb városokban parkokat alakítottak ki a városok levegőjének tisztítása és a lakosság 

aktív, levegőn való szabadidő eltöltésének érdekében (pl. New York, Central Park). A parkok 

jelentették az első lépést a passzív szabadidő-eltöltés háttérbe szorulásával kapcsolatban, majd 

létrejött a Frederick Law Olmsted által megálmodott és megtervezett első zöldút (greenway), 

a 10 km-es massachusetts-i parkrendszer.
12

 

A zöldút létjogosultságának hivatalos elismerése azonban még váratott magára, csak 

az 1980-as évek második felében tett javaslatot a President’s Commission on American 

Outdoors egy olyan „eleven zöldúthálózat” létrehozására az Egyesült Államokban, amely 

átszövi a vidéket és a városok tereit, illetve a lakosság számára az élőhelyükhöz közel szabad 

tereket biztosít. A kezdeményezés felhívta a figyelmet a városiasodás negatív 

következményeire (természetszennyezés magas foka), a biológiai sokféleség csökkenésére, 

                                                 
12

 Forrás: www.zoldutak.hu  

 

szűk érdeklődés bővülő 
érdeklődés 
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17 

 

ezért a szövetségi és az állami szervek, illetve a helyi érdekcsoportok nyitottan álltak a 

tematikus útvonalak létrehozásának és fejlesztésének kérdéséhez.  

Az 1990-es években megjelent Charles Little „Zöldutak Amerikáért” című könyve, amelyben 

először olvashatott az érdeklődő a zöldutak gazdasági, ökológiai, rekreációs jelentőségeiről. 

1995-ben napvilágot látott Jack Ahern - Julius Gy. Fabos szerkesztésében a „Zöldutak: Egy 

Nemzetközi Mozgalom Kezdete” című első módszertani kiadvány, amely a zöldutak 

nemzetközi tervezésére is részletesen kitért.
13

 

A következőkben átttekintjük a CEG (Central and Eastern Eurpean Greenways) által 

felállított befogadó kritériumrendszer alapján a Közép- és Kelet- Európa zöldútjainak típusait, 

és azok specifikus jellemzőit. 

 

1.2.A zöldutak általános jellemzői Közép- és Kelet - Európában 

 

Közép- és Kelet–Európában a zöldutakat jellemzően három típusba sorolhatjuk: 

1. hosszú távú zöldutak, 

2. helyi zöldutak, 

3. városi zöldutak. 

A zöldutakat meghatározó jellemzőket e három kategória alapján állíthatjuk fel. A jellemzők 

első szintje az általános szint. Az ide sorolható 1-3. kategóriára általánosan alkalmazott 

jellemző. A másik szint a specifikus szint, minden kategóriára külön alkalmazott jellemző.  A 

következőkben részletesen kifejtük a mindkét szintre jellemző sajátos vonásokat, elvárásokat. 

 

a) Általános szint jellemzői: 

A zöldutak útjelző táblákkal ellátott ösvények, útvonalak, melyeknek elnevezése tartalmazza 

a „zöldút“ szót, és egyedi, jellemző logóval rendelkeznek.  

- Információk a zöldutakról elérhetőek prospektusok/térképek/útikönyvek, honlapok és az 

útvonal mentén található információs rendszerek formájában ( info táblák, pavilonok, stb.).   

- A zöldutak megfelelnek a kerékpárosok és gyalogosok számára elengedhetetlen biztonsági 

feltételeknek.  

- A zöldutak fejlesztése és üzemeltetése egy vezető koordináló (zöldút menedzser, civil 

szervezet, önkormányzat, intézmény) szervezeten keresztül történik, amely együttműködik 

más résztvevő partnerekkel.  

                                                 
13

 Forrás: www.sugarkankalin.hu  

http://www.sugarkankalin.hu/
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- A zöldút része a környéken már létező vagy tervezett fő közlekedési terveknek és/vagy 

idegenforgalmi hálózatoknak és jól kapcsolódik a helyi  tömegközlekedési rendszerhez. 

 

b) Specifikus szint jellemzői:  

b.1.  Hosszú távolságú zöldutak esetén 

- A hosszú távolságú zöldutak országokat, régiókat, és nagyobb városokat kötnek össze.                

- A hosszú távolságú zöldutak egyik fő célja a fenntartható turizmus (jellemzően 

kerékpárturizmus) fejlesztése. Ezért a hosszú távolságú zöldutaknak meg kell felelniük mind 

az infrastrukturális, mind a funkcionális feltételeknek  

 

Infrastrukturális feltételek:  

a) a zöldutak mentén maximum 15 km-ként található valamilyen természeti, kulturális, 

turisztikai attrakció (természeti, kulturális, történelmi jelentőségű helyek); 

b) kb. 20 km-ként kialakított pihenőhely található; 

c) legalább minden 30 km-en megtalálhatóak a szükséges turisztikai  infrastruktúrával 

rendelkező helyek, főleg szállás és étkezési lehetőség; 

d) a zöldutakról információ (prospektus, ismertető füzet, útikönyv, térképek, stb.) 

elérhető a környező területeken található információs központokban; 

e) a zöldutak biztonságos útvonalakon (ösvényeken) vagy csendes, kis forgalommal 

rendelkező utak mentén vezetnek; 

f) a zöldutak legalább 90%-ának felülete szilárdburkolatú, mely biztosítja 

a kerékpározást bármelyik évszakban. 

 

Funkcionális feltételek:  

a) minden olyan faluban/városban, turisztikai vonzáshelyen, amelyen a zöldút áthalad, 

található legalább 1 információs tábla, mely bemutatja a helyet (települést) és 

környékét; 

b) található legalább 1 helyi termékeket forgalmazó (bemutató) pont (üzlet, műhely, 

galléria, stb.) 

c) a zöldút mentén található legalább egy, a jellegzetes helyi ételeket, italokat, 

konyhaművészetet bemutató hely (étterem, fogadó); 
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d) a zöldút lehetőséget ad arra, hogy megtekinthessünk, megismerhessünk legalább egy, 

helyi közösségen alapuló kezdeményezést, amely a helyi örökségvédelemre, annak 

megismerésre, fejlesztésre összpontosít; 

e) a zöldút a falvak vagy városok központjain halad át, vagy a zöldutakról induló jelzett 

utakon a központok könnyen elérhetőek; 

f) a helyi/területi utazásszervező szervezett (cég) csoportok számára elérhetővé tesz 

legalább egy, a zöldúthoz kapcsolódó programokat kínáló turisztikai terméket. 

 

b.2. Helyi zöldutak esetén 

A helyi zöldutak tipikusan vidéki területen kifejlesztett rövidebb ösvények, útvonalak. 

Az ilyen helyi zöldutak célja: az egy napos vagy hétvégi turizmus erősítése, a térségi örökség 

és természet megismerése és a kikapcsolódás. Általában a gyalogtúrázók, kerékpárosok, 

sífutók, lovaglók stb. veszik igénybe. 

Jellemzői: 

a) a zöldutakon legalább egy (ha a zöldút  önmagába visszatérő „hurok“) vagy kettő (ha 

a zöldút  önmagába nem visszatérő hurok) információs tábla található;  

b) a zöldúton legalább egy pihenő és/vagy szabadidős „pont“ található;  

c) ha lehetséges, a zöldutak a falvak vagy városok központjaiból indulnak ki, vagy ezek 

irányába, ezeken keresztül haladnak; 

d) a helyi zöldutak kiindulópontjai elérhetőek tömegközlekedéssel vagy kényelmesen 

megközelíthetőek gyalogosan vagy kerékpárral. 

  

b.3. Városi zöldutak esetén  

A városi zöldutak a városi területen haladó folyók, patakok, elhagyott vasútvonalak 

vagy természeti folyósok mentén található megosztott használatú (többfunkciós) ösvények, 

kerékpárosok, gyalogosok, görkorcsolyázók, tolószékkel közlekedők részére. A városi 

zöldutak fő célja a biztonságos közlekedés, kikapcsolódás és a helyi értékek, örökségek 

megismerése. 

Jellemzői: 

a) A városi zöldutak legalább 90%-ának felülete szilárdburkoltú. 

b) A zöldutak közlekedési folyosók a nem motoros közlekedési eszközök számára; 

különálló útvonalak mentén vannak kialakítva, követik a rendelkezésre álló, régi vagy 

nem használt közlekedési ösvényeket és útvonalakat. 
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c)  A zöldutak emelkedése alacsony, vagy nulla fok, így minden használó által igénybe 

vehetők, beleértve a mozgássérült embereket is. 

d) Legalább egy (ha a zöldutak önmagába visszatérő) vagy kettő (ha a zöldutak 

önmagába nem visszatérő) információs tábla található. 

e)  A zöldutakon legalább egy pihenő és/vagy szabadidő „pont“ található .“
14

 

 

2.A Baranya Zöldút  

 

Ahogy már említettük a desztinációs életgörbe kapcsán, a térspecifikus termékek 

veszélye élettartamukban rejtőzik. A természeti tájakat felkereső turisták látogatásukkal 

nyomot hagynak a fogadó terület érintetlenségében, értékeiben, szándékosan vagy nem 

szándékosan ott hagyják kéznyomukat. Ha egy adott desztináció ökoturizmusa tömegessé 

válik, az ott megtalálható vonzerők könnyen rongálódhatnak. A turizmus szakma erre a 

problémára kereste, keresi a módszertani megoldásokat, fejlesztési lehetőségeket. Jó iránynak 

látszik a turizmus zöld megoldásainak gyakorlati alkalmazása, ennek egyik ékes példája a 

Dél-Baranyában megindult kezdeményezés, a „Baranya Zöldút”, amely a „Magyarország – 

Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” támogatásával 

valósulhatott meg. A Zöldút elindulva a Nyugat–Mecsek településeitől, Baranya megye 

középső és keleti területeit köti össze a Baranyai háromszög Eszékig húzódó részeivel. A 

Baranya Zöldút által lefedett 18 magyarországi település (Bakonya, Kővágótöttös, 

Kővágószőlős, Cserkút, Pécs, Pogány, Egerág, Újpetre, Palkonya, Villánykövesd, Villány, 

Márok, Töttös, Nagynyárád, Majs, Sátorhely, Kölked, Udvar) a Pécsi, Siklósi, Bólyi, Mohácsi 

járásban található. Maga az útvonal északnyugat-délkeleti kiterjedésű a magyarországi 

szakaszon, és alapvetően észak-déli iránnyal rendelkezik a horvát oldalon, amely Udvar, 

Darázs, Kiskőszeg, Vörösmart, Csúza, Hercegszőlős, Várdaróc, Bellye – illetve alternatív 

útvonalként Tökös, Podunavlje, Kopács - és Eszék településeit köti össze
15

. 

 

                                                 
14

 http://sugarkankalin.hu/zoldutak.htm  
15

 Szabó G. – Csapó J.– Marton G. – Köbli Á. – Szabó K. 2013. ; www.baranyazoldut.eu  
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A Baranyai Zöldút útvonala 

Forrás: www.baranyazoldut.eu 

 

A „Baranya Zöldút” településeit három kategóriába sorolhatjuk be a turisztikai vonzerő, a 

kínálat és a kereslet alapján. 

1. kategória: attraktív környezetben, védett területek közelében fekvő település, amelynek 

jelentős történelmi, kulturális, örökségi értékei vannak és erre már a vendégkör is 

felfigyelt. Az ide sorolható települések jelentős idegenforgalommal, vagy legalább 

kirándulóforgalommal jellemezhetők. Turisztikai attrakcióik ismertek, köréjük, 

kiegészítésükre szolgáltatásokat hoztak létre a vendéglátás és szállásadás területén 

egyaránt. Regisztrált forgalommal rendelkeznek, meghatározó turisztikai funkciójukat 

tekintve, hogy nagyvárosi agglomerációban fekszenek és rekreációs jelentőségük is van.  

Ebbe a kategóriába sorolhatók a Nyugat-Mecsek települései Cserkúttól Bakonyáig. Itt a 

városkörnyéki rekreáció mellett jelentős falusi turizmus is kialakult. 

Ilyennek minősíthetjük a Baranyai-háromszög Eszék környékén fekvő településeit is, 

ahol a jelentős attraktivitás komoly rekreációs és turisztikai forgalommal is kiegészül. 

Példája ennek az intenzív vonzású és jelentős forgalmú, számos szolgáltatást felmutató 

turisztikai típusnak Vörösmart, Hercegszőlős, Kopács. 

2. kategória: jelentős attrakciókkal rendelkező, az agglomerációs és rekreációs 

forgalomban kevésbé érintett, ám komoly külső kereslettel rendelkező települések 

regionális, sőt helyenként országos hatókörű vonzerőkkel mindhárom kategóriából. Az 

http://www.baranyazoldut.eu/
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attrakciók feltártak, valódi vonzerők, a vizsgált két kategóriában jelentősek. A vonzerők 

gerjesztette forgalom kiszolgálására jelentős szolgáltatási kínálat jött létre – főként 

helyi erőkre támaszkodva – a vendéglátás, az agroturizmus és a szállásadás, valamint a 

programok szakterületén. 

A kategóriába tartozó települések országos ismertségűek, tematikus utakhoz 

kapcsolódnak, kiforrott turisztikai termékek. Ide sorolhatók a Villány-Siklósi Borút 

érintett települései: Palkonya, Villánykövesd, Villány. Itt lajstromozhatók a Bóly-

Mohácsi Fehérborút települései: Nagynyárád, Bóly, Mohács. A horvát területeken 

Pélmonostor környékét tekinthetjük hasonló funkciójúnak. 

3. kategória: a turizmus által alig érintett települések, amelyeknek vannak ugyan attrakciói 

a kulturális/örökségi és a speciális vonzerők körében is, ám ezek vagy feltáratlanok 

(helyi jelentőségű vonzerők), vagy csak az év egy igen rövid időszakában működnek. 

Ilyenek lehetnek például az egy rendezvénnyel rendelkező települések. A csekély számú 

és mérsékelt hatókörű attrakcióra nem jöttek létre kiegészítő szolgáltatások, különösen 

a szálláshelyek szegmense hiányos. Mindezek következtében vendégforgalmuk kicsi, 

vagy alig érzékelhető. 

Ebbe a kategóriába sorolhatók a Baranya Zöldút Pécstől délre fekvő települései 

Pogánytól Egerágon át Újpetréig. Hasonlóan szerény szerepet játszanak a turizmusban 

a Mohácstól délre fekvő települések, például Udvar.”
16

 

A Zöldút nyomvonalának kialakítása mögött vezérelvként húzódott meg a gondolat, 

amely szerint az egyik fő cél a tömegturizmus kínálatától, nézőpontjától való elkülönülés. A 

szeparációt segíti az empátia, a minőség és a környezettudatosság (ennek értelmében a 

környezet fenntarthatóságának támogatása). Az ökoturisztikai desztinációkat elsősorban azok 

a látogatók keresik fel, akik értik és már magukévá tették ezt a filozófiát. A szakemberek és a 

szolgáltatók célja azonban, hogy olyan turistákhoz is eljusson az üzenet, akik még nem vagy 

csak a közelmúltban ismerték fel az élő természet adta lehetőségeket, és a fenntartható 

környezet gondolatának fontosságát. A zöldutak fogalmának definiálása a Zöldutak 

Módszertani Egyesületének (ZÖME) tollából a következőképpen hangzik: “A zöldutak olyan, 

többfunkciós útvonalak, melyeket a gyalog, lovon, kerékpáron, illetve más 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 

                                                 
16

 Szabó G. – Csapó J.– Marton G.– Köbli Á. – Szabó K. 2013. 6. p. 
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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.”
17

 

A definíció értelmében a „zöldút” mentén tehát csak olyan termékcsomagok, 

szolgáltatások jöhetnek létre, amelyek hosszú távon megfelelnek környezeti, gazdasági, 

kulturális szempontból a fenntarthatóság kritériumrendszerének. Az ökoturizmus a természeti 

értékek felismerését és védelmét szolgálja. Fontos tehát, hogy mind a szolgáltatók, a 

turizmusban érintett szakemberek, mind pedig a fogyasztók, akik az ökoturizmus szereplőivé 

válnak egy természeti táj felkeresésével, értsék és képviseljék ezt a fajta szemlélet-, élet- és 

gondolkodásmódot
18

.  

A zöldutak értelmezése során tehát a következő ismérveket kell szem előtt tartanunk:  

 létrejöttükben elengedhetetlen a helyi, civil jellegű kooperáció (a helyi civilek és 

közösségei, helyi önkormányzat, helyi vállalkozások), a közösségfejlesztés, az 

önkéntesség kiemelkedő értéket képvisel; 

 Az együttműködések döntően nem üzleti céloknak rendelődnek alá; 

 a zöldútnak azonban releváns funkciója, a helyi jólét, az életminőség pozitív irányba 

történő elmozdítása, a fenntarthatóság biztosítása, a helyi természeti és kulturális 

örökség védelme, egyben hasznosítása is; 

 fontos funkciója fogyasztói körében a környezettudatos életvitel, az alternatív 

közlekedési formák iránti érdeklődés, a velük kapcsolatos személetmód optimális 

manipulálása.
19

   

 

2.1.A Baranya Zöldút célkitűzései 

 

A zöldút létrehozásával az volt a cél, hogy olyan tematikus utak, turisztikai útvonalak 

jöjjenek létre, amelyek megismertetik az ide érkező vendégekkel a desztináció természeti, 

történelemi (helyi) és kulturális hagyományait. Mindemellett fontos szempont volt a zöldút 

nyomvonalának kialakítása során, hogy a turisták minél több élményhez juthassanak, hiszen a 
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 www.zoldutak.hu  
18

 Butler, R.W. 1990 40-45 p.;  Sharpley, R. 2000. 1-19.p 
19

 Szabó G. – Csapó J.– Marton G. – Köbli Á.– Szabó K. 2013. 4.p. 
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turizmus trendek elmúlt éveinek egyik fő meghatározója az aktivitás igénye, melyet az 

élménykeresés szintje nagymértékben befolyásol. A „zöldút” jellegű tematikus utak 

élményekben gazdagítanak, miközben a felelősségvállalás felé orientálnak. 

Az adott tájegységben közös hagyománnyal bírhatnak egy településcsoport egy–egy 

történelmi korszakból származó historikus emlékei, anyagi kultúrája, néprajzi építészete, 

várai, kastélyai (pl. Nyugat – Dunántúlon a „Kastélyok útja”).  A helyi kultúrára építkező 

tematikus utak (pl. „Palóc út”) és témaparkok a közönség élményorientáltságú igényeinek 

köszönhetően egyre nagyobb ismertségnek örvendenek, egyre kedveltebbé válnak a látogatók 

körében. 

A tematikus utak egy meghatározott téma köré szerveződnek, és feloszthatjuk őket kulturális 

utakra, zarándok utakra, továbbá gyümölcs és zöldségutakra. A kulturális utak például 

bemutatják a kézművesség tradícióját, a zarándok utak (pl. „Szt. Márton út”) a vallási 

hagyományokra épülnek, a gyümölcs- és zöldségutak az agrártáj tradícióit, adottságait 

kihasználva hozzák létre a tematikus utat. Egy–egy ilyen úton a turisták minőségi termékekkel 

találkozhatnak és megismerhetik az adott tájegység termelési hagyományát.
20

 

A tematikus utak másik csoportosítási lehetősége, ha az útvonalakat létrehozásuk 

szerint és bejárásuknak módja szerint határoljuk el egymástól. A zöldút mentén található 

községek, városok (Pécs, Eszék) bemutatják a lokális értékeket, tradíciókat, műemlékeket, 

néprajzi szokásokat, megismertetik a látogatókkal a helyi termékek előnyeit (támogatva ezzel 

a helyi termelőket és a gazdaságot), részt vesznek a szellemi kulturális örökségük ünnepeinek 

megszervezésében és lebonyolításában. A zöldutak definíciójából adódó tartalmi elemek 

értelmében (útvonalán a nem-motorizált közlekedési eszközök használatának jellemzője; a 

zöldutak tematizált útvonalat jelentenek; a zöldutakat a helyi közösségek alakítják a lokális 

gazdaság ösztönzésére) az útvonal olyan potenciális látogatóknak készült, akik előszeretettel 

veszik igénybe a vidék megismerése céljából az alternatív közlekedési módokat, a 

településeket összekötő mellékutakat, dűlőutakat. A turisták e rétege nélkülözi a környezetet 

szennyező közlekedési eszközöket, ezért ezek közül is az alternatív lehetőségeket választja: 

gyalogszerrel, lóháton, kerékpáron járják be a tájat.
21

  

A Baranya Zöldút hosszú távú célja tehát az, hogy kiálljon a természeti értékek 

megóvása és megőrzése mellett, ismertesse a kulturális örökségeket, kooperációra ösztönözze 

az útvonal mentén fekvő települések lakosságát, szolgáltatóit, a szolgáltatók közötti 

hatékonyabb kommunikációt és a felelősségteljes működést ösztönözze.  
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 Csizmadia L. – Erdősi M. – Szabó G. 2012. 166 p. 
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Az olyan szervezett csoportok működése, amelyeket egy közös érdeklődési téma fog össze, 

mind a turizmus számára, mind a turisták számára értékes lehet. Ezek a körök, továbbá a 

lokális vállalkozások piacra dobják turisztikai csomagajánlatok formájában közösségük 

múltját, örökségeit, ezért a rájuk nehezedő felelősség nem is kérdés. Felelősségvállalásuk 

nemzeti szintre is kiterjeszthető, hiszen az ország határain belül számos település jövőképe 

lehet, ha bekapcsolódnak a fenntartható környezet biztosításának folyamatába, illetve az, hogy 

hogyan, milyen módon és módszerekkel őrzik meg és mutatják be a mai kor embere és a jövő 

nemzedéke számára a kulturális és természeti értékeket.
22

 

 

IV.Ökoturisztikai termékfejlesztési lehetőségek, és ezek minősítése a 

Baranyai Zöldút mentén 
 

1.A minősítés célja 

 

A sztenderdizáció szükséglete a turizmusban is egyre erőteljesebben jelentkezik, egyre 

több terméktípussal kapcsolatban nőnek a fogyasztók elvárásai, amelynek hozadéka többek 

között az, hogy a különböző terméktípusokhoz minősítési rendszerek társulnak –akár igény 

szintjén, „önminősítés” miatt, akár kötelezően előírt okokból
23

.  

Az ökoturizmusban, mint a turizmus egyik alágazatában a minősítés feladata, hogy 

emelje az ökoturisztikai termékek, szolgáltatások, események színvonalát, általa biztosítva 

legyenek az ökoturizmus alapelveinek megvalósulásai. A minősítés a fogyasztók védelmét is 

szolgálja azzal, hogy a termékeket és szolgáltatásokat a fogyasztói elvárásokhoz mérten 

alakítja, megfelelő módon tájékoztatja a fogyasztót, ezáltal a turista be tudja azonosítani, vagy 

el tudja egymástól választani a különböző szolgáltatásokat. A minősítés továbbá a 

fenntarthatóság növelése érdekében a helyi szolgáltatásokat, termékeket prezentálja az 

ökoturizmus piacán. 

Ugyanakkor a minősítés támogatja az adott turisztikai kínálat pozitív megkülönböztetését, 

kiemelését, ezáltal segíti az adott szolgáltatást nyújtó vállalkozás piaci pozíciójának az 

erősödését.  

A következőkben bemutatjuk az ökoturisztikai minősítési rendszerek helyzetét Európában, 

kitérve a nemzetközi jó gyakorlatok példaértékű eseteinek ismertetésére. 

 

                                                 
22

 Szabó K.-Pálfi A. 2013. 103-110. p. 
23

 Jónás - Berki M. 2011. 
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1.2. Minősítési eljárások és minősítési programok nemzetközi kitekintése 

 

Európában számos ökoturizmus területén működő vállalkozás, szolgáltatás egyelőre 

nem  ismerte még fel a sztenderdizáció jelentőségét, hiszen az ökoturisztikai minősítési 

rendszerek használata nem vált álatlánossá Európában. Sajnos visszatartó erőként vannak 

jelen ezeknek a rendszereknek a magas minőségi elvárásai, ezért a vállalkozások többsége 

nem kezdeményezi szolgáltatása, terméke minősítését.    

Az általunk ismertetett országok természeti és kulturális adottságai rendkívül változatosak. Az 

egyes régiók turizmusa más–más ütemben fejlődött, tehát az országok idegenforgalma nem 

egyenlő mutatókkal rendelkezik. A sokszínű természeti és kulturális attrakciók az 

ökoturisztikai tevékenységek számos válfaját teszik lehetővé, és a helyi kapacitásoknak 

köszönhetően minden országban adottak a minőségközpontú innováció lehetőségei.  

 

1.2.1.Svédország 

 

A Svéd Ökoturizmus Társaság (Swedish Ecotourism Society, SEF) elnevezésű civil 

szervezet ötletén alapult a „Nature’s Best” (a Természet Legjava) minősítési rendszer 

létrehozása. A SEF felel a „Nature’s Best” minősítés minősítési- és tanúsítványrendszer 

támogatásáért és felügyeletéért. Együttműködő partnereik (Svéd Utazási és Idegenforgalmi 

Tanács és a „Svéd Természetvédelmi Társaság” nevű civil szervezet) meghatározó szerepet 

töltenek be a minősítési rendszer működésében. A Svéd Szabványügyi Intézet (Swedish 

Standards Institute, SIS) egy 1 300 tagot magában foglaló non-profit szervezet, amely 

termékek és szolgáltatások minősítését és védjeggyel való ellátását végzi. 

 

1.2.2.Magyarország 

 

Hazánkban a Magyar Szabványügyi Testület határozza meg a szabványokat, feladata 

továbbá a turisztikai minősítési és védjegyrendszerek kidolgozása. A testület formálisan végre 

hajtja egy adott minősítő védjegy kidolgozását, azonban ehhez egy szervezetnek 

kezdeményeznie kell a minősítési eljárást (például a „patkós” minősítési rendszert a Magyar 

Lovas Szövetség kezdeményezésére dolgoztak ki a lovas létesítményekre. A minősítés a 
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Szabványügyi Testülettel együttműködésben került bevezetésre, és annak felügyelete alatt is 

maradt). 

 

1.2.3.Románia 

 

Általános Ellenőrzési és Engedélyezési Hivatal bocsájt ki engedélyeket a turizmus 

szakemberei számára. Ennél a hivatalnál lehet kérvényezni az utazási irodák engedélyezését, 

és a hivatal működési körébe tartozik a vendégfogadó létesítmények kvalifikálása és a 

turisztikai szolgáltatások minőségének kontrollálása. A minősítő testületek kijelölését a 

Román Akkreditációs Hivatal (RENAR) végzi. 

A Román Ökoturizmus Szövetség védett természeti övezetekben aktívan működő civil 

szervezet. Idegenforgalmi szervezetekkel, más (a helyi fejlesztések és természetvédelem terén 

tevékenykedő) civil szervezetekkel, természetvédelmi projektekkel és idegenforgalmi 

szervezetekkel karöltve tevékenykedik az ökoturizmus területén. Az ökoturisztikai minősítési 

rendszere még nem véglegesített, kidolgozása folyamatban van. 

 

1.2.4.Görögország 

 

A Görög Szabványügyi Szervezet (Hellenic Organisation for Standardisation, ELOT) 

és az idegenforgalmi hivatalok munkacsoportjai kezdeményezhetik - nem hivatalos keretek 

közt - a szabványok kidolgozását. Ezek a szabványok (piacorientáltak, és önkéntes alapon 

alkalmazhatók) bizonyos időn keresztül csak kísérleti jelleggel működnek, majd az ELOT 

dönt formálissá tételükről. Az turizmus területén működő vállalkozások kezdeményezhetnek 

minőségi tanúsítványok kidolgozását a falusi turisztikai létesítményekre (főleg szálláshely – 

szolgáltatás, vendéglátás területén) vonatkozóan. Ezek önkéntes alapon működnek, a 

szabványosítás folyamatában a LEADER jelentős támogató partnernek bizonyult. A 

szervezetek tagjaikra vonatkozó, kötelezően alkalmazandó „Helyi Minőségellenőrzési 

Megállapodásokat” kötnek.  

 

1.3.Az ökoturisztikai minősítések legjobb gyakorlatai 

 

A falusi turizmusra vonatkozó legtöbb minőségi tanúsítvány a szálláshelyeket 

minősíti. Ilyen minősítési rendszereket a legtöbb európai országban létrehoztak. Romániában 

például csillagok és virágok jelzik az idegenforgalmi szálláshely minőségi színvonalát. 
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Görögországban az ‘Agrotouristiki’, egy állami szervezet dolgozott ki egy szabványt a falusi 

turizmusban működő vállalkozások számára, a „kulcsokkal” operáló hivatalos minősíti 

rendszer mellett. Magyarországon a vidéki szálláshelyeket különböző számú „napraforgóval” 

minősítik, színvonaluktól függően. Svédországban a közelmúltban vezettek be egy 

szálláshely-minősítési rendszert, amely csillagokkal jelzi a szálláshely színvonalát. 

Felsorakoztatott nemzetközi példáink „ökoturisztikai minősítései” az ökoturista élményeire 

globálisan tekint: számba veszi a természetközeli tevékenységeket, a szállást, az étkezést, a 

helyi lakosokkal való kapcsolatteremtést. 

 

1.3.1.Ökoturisztikai minősítések 

 

1.3.1.1.Nature’s Best (A természet legjava”) 

 

A NATURE'S BEST a Svéd Ökoturizmus Társaság által 2002-ben indított minősítési 

rendszer. A minősítés biztosítja az idegenforgalmi termékek kiemelkedően magas színvonalát, 

kritériumrendszerében helyet kapott többek között a természetvédelemhez való hozzájárulás, 

a környezetkímélő utazási lehetőségek és a kulturális örökségek megőrzése. A NATURE'S 

BEST a legjobb svéd utazásszervezők és azok legjobb termékeinek védjegyet nemcsak a svéd 

utazási irodák legjobbjai kaphatják meg, hanem olyan turisztikai vállalkozások is, amelyek 

kínálatában megtalálhatóak a minősítési kritériumnak megfelelt ökoturisztikai 

termékcsomagok is.   

A Nature’s Best alapkövetelményi a következők: 

1. A célterület korlátozott erőforrásának tiszteletben tartása 

2. A lokális gazdasághoz való hozzájárulás 

3. A vállalkozás tevékenységeinek környezetileg fenntarthatóvá tétele 

4. A természetvédelemhez történő aktív hozzájárulás 

5. A felfedezés örömének, a tudásnak és a tiszteletnek a támogatása 

6. A minőség és biztonság folyamatos szem előtt tartása, érvényesítése 

 

1.3.1.2.The Green Globe 21 International Ecotourism Standard („Zöld Bolygó 21 

Nemzetközi Ökoturisztikai Szabvány”) 

 

A ZÖLD BOLYGÓ 21 Nemzetközi Ökoturisztikai Szabvány az Ausztrál 

Természetvédelmi és Ökoturisztikai Akkreditációs Program Szabványra (Australian Nature 

and Ecotourism Accreditation Program, NEAP) épül, amelyhez kapcsolódnak a ZÖLD 
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BOLYGÓ 21 teljesítményértékelő rendszerének elemei. A ZÖLD BOLYGÓ 21 Nemzetközi 

Ökoturisztikai Szabvány küldetése a környezetileg fenntartható ökoturizmus patronálása. A 

szabvány segítséget nyújt az ökoturisztikai termékek kidolgozása során a 

környezetgazdálkodás terén nyújtott teljesítmény értékeléséhez és a legjobb ökoturisztikai 

gyakorlatok deklarálásához. 

 

1.3.1.3.Forum Anders Reisen, Germany 

A „Forum Anders Reisen” tagjainak célja a turizmus környezetileg és társadalmilag 

fenntartható formáinak kialakítása. A Forum célja a fogadó terület környezetének és a helyi 

lakosok tiszteletben tartása, továbbá az ügyfelek igényeinek maximális kielégítése. E kis és 

közepes méretű utazásszervezők termékeiket az egyes célterületek környezetvédelmi 

szempontjainak és a lakosság érdekeinek a figyelembe vételével hozzák létre. Termékeikre 

jellemző a természetközpontúság és – a kreatív ötleteiknek köszönhetően - az egyedi, 

különleges minőség.  

 

1.3.1.4.PAN Parkok Kezdeményezés 

 

A PAN Parkok Kezdeményezés az európai természetet kívánja értékké emelni, kiemelt 

küldetése a természetvédelem. A PAN Parkok célja olyan gazdasági motivációs tényezők 

felállítása, amelyek révén az idegenforgalom természetet károsító hatása csökkenthető. E 

tevékenységet különböző természetvédelmi szervezetekkel, nemzeti parkokkal, 

idegenforgalmi vállalkozásokkal, helyi közösségekkel és más érdekcsoportokkal kialakított 

partnerség révén helyi, országos és nemzetközi szinten végzi. A PAN Parkká történő 

minősítés alapvető követelménye, hogy egy területnek minimum 20 000 hektárosnak és 

jellemzően természetközeli állapotúnak kell lennie. 

 

1.3.1.5.Europarc 

 

A Védett Területeken Folytatott Fenntartható Turizmus Európai Okmánya (European 

Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas) egy partnerség, amely a védett terület 

(például nemzeti park) kezelő szerve és az adott park régiójában működő turizmusban érintett 

szereplők közt valósul meg. Minőségbiztosítási elemei az Okmányban kerültek 

meghatározásra, ezek betarttatása nagy jelentőséggel bír az európai védett területeken 

folytatott fenntartható turizmus marketingje és menedzsmentje aspektusából. Az Európai 
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Okmány elismerését bármelyik védett terület mérettől, védelmi státusztól függetlenül 

megkaphatja.  

 

1.3.1.6.A romániai ökoturisztikai minősítés 

Az ökoturisztikai minősítési rendszer formális ellenőrzése és kezelése a Román 

Ökoturizmus Szövetség (Association of Ecotourism in Romania, AER) feladata. A minősítési 

folyamat segíti az ökotúrák szervezőire, az öko-célterületekre (védett területek, vidéki 

közösségek) és az öko-szálláshelyekre (vidéki panziók) vonatkozó ökoturisztikai minősítési 

rendszer kidolgozását és végrehajtását. 

Az ökoturisztikai minősítés várható pozitív hatásai: 

1. A természetvédelem és a fenntartható helyi fejlesztések gyakorlati eszközeinek (a 

pénzügyi eszközök is) kidolgozása a célterületek szintjén; 

2. Az üzleti szféra optimálisabb hozzáállása a környezetvédelemre és a helyi közösségekre 

vonatkozóan; 

3. Az ökoturisztikai szolgáltatások minőségének javulása; 

4. A minősített utazásszervezők és öko-célterületek reklámjának növekedése nemzetközi 

szinten az AER által; 

5. A külföldi turisták száma jelentősen nő; 

6. A vidéki területek fenntartható fejlődéséhez hozzájárul; 

7. Új ökoturisztikai célterületek kerülhetnek felszínre. 

 

1.3.1.7.A patkós minősítési rendszer, Magyarország 

Magyarországon a lovasturisztikai szolgáltatásokat kínáló lovas-létesítmények 

minőségét a „patkó” embléma garantálja. A minősítési rendszer szerint az osztályozás az „egy 

patkós” minősítéstől (alapvető szolgáltatások megléte esetén) a „több patkóig” terjed. Minél 

„több patkós” minősítésű a szolgáltatás, annál magasabb színvonalat képvisel. 

Az, hogy hány patkót kap a szolgáltatás, a Magyar Lovasturisztikai Szövetség bizottságainak 

megítélésétől függ.  

A minősítés alapvető kritériumai: 

A. Környezetvédelmi szempontok; 

B. A „lóbarát” tartási módok  és lovasturizmusra való alkalmasságának szempontjai; 

C. A lovasturisztikai szolgáltatások szempontjai; 

D. A megfelelő személyzet alkalmazásának lehetőségei; 

E. Egyéb programok és szempontok. 
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1.4.Minősítési kezdeményezések a fenntartható turizmus területén 

 

Európában a fenntartható turizmus támogatására több program működik, amelyek közül 

említésre méltó a 

 A VISIT (Voluntary Initiative for Sustainability in Tourism, Önkéntes Kezdeményezés a 

Fenntartható Turizmusért) és 

 A Zöld Turizmus Üzleti Program (Green Tourism Business Scheme, GTBS). 

 

1.VISIT 

A VISIT (Önkéntes Kezdeményezés a Fenntartható Turizmusért) az európai 

idegenforgalmi ökominősítések kidolgozását támogatja és bemutatja, hogy azok hogyan 

tudják a fenntarthatóság gondolatvilágát átültetni a gyakorlatba, vagyis a turizmus és a 

látogatókhoz eljut- e az üzenet. A VISIT marketingtevékenysége során azokat a minősítéseket 

mutatja be, amelyek az adott országban a termékek magas környezetvédelmi minőségét 

garantálják. Jelenleg a VISIT kezdeményezés tagjai szálláshelyeik alapján kerülnek 

minősítésre. Egy VISIT minősítés például a „Nordic Swan” (Északi Hattyú) embléma, 

amelyet az északi országokban, elsősorban Svédországban használnak. 

 

2.A Zöld Turizmus Üzleti Program (GTBS)  

 

Európában a Zöld Turizmus Üzleti Program a legnagyobb, idegenforgalmi 

vonatkozású vállalkozásokat minősítő szervezet: több mint 500 taggal bír az Egyesült 

Királyságban. A minősítést eddig főleg szálláshelyek és idegenforgalmi célterületek 

birtokolják. A GTBS programja a következő területeket foglalja magában: üzleti hatékonyság, 

környezetgazdálkodás, hulladékkezelés, közlekedés, illetve a társadalmi felelősség, 

biodiverzitás.  

 

3.Szakképesítések  

 

A szakképesítések a minőségbiztosítási tanúsítványok szempontjából meghatározóak, 

bár a szakképesítéseknek még nem alakult ki az egységes eljárási rendje, vagy ahol találunk rá 

példát, azok is csak túravezetőkre vonatkoznak (pl. Romániában Közlekedési-, Építésügyi-, és 

Idegenforgalmi Minisztérium engedélyével tevékenykedhetnek). Európa többi országában a 
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szakképesítési igazolást a turizmus területén működő magánszervezetek adják ki (pl. Magyar 

Túraszövetség), Görög Idegenforgalmi és Utazási Szövetség).24 

 

2.Az ökoturisztikai minősítés követelményei 

 

Mint azt az elméleti résznél bemutattuk, a turisztikai termékfejlesztés összetett 

folyamatának értelmezése két szélsőség között mozog. Az egyik szerint a termék a teljes 

komplex utazási élmény (ennek minden szolgáltatásával és szereplőjével), a másik szerint a 

látogató érdeklődésének felkeltésére szolgáló egyetlen létesítmény, vagy attrakció.  

A mi értelmezésünkben a turisztikai termékfejlesztés a két véglet között helyezkedik el, és 

olyan „csomag” összeállítását jelenti, mely jellegzetesen három – öt elem összekapcsolódása 

révén jön létre, és ezen elemek kombinációjának jól felismerhető, egyedi tartalommal bíró új 

kínálati elemeként értelmezhető. Tekintettel arra, hogy a Gyeregyalog.hu Egyesület fő 

fejlesztési iránya értelemszerűen az ökoturizmus, ezért a mi általunk fejlesztett termékekkel 

szemben az alábbi elvárásokat fogalmazzuk meg: 

─ növelje az adott terület turisztikai kínálatát, ezáltal a turizmus gazdasági 

teljesítményét; 

─ a fenntartható turizmus elveit kövesse, azaz óvja a természeti környezetet és hasznából 

a helyi közösségek is részesüljenek; 

─ a kiépülő új kapacitások a helyi lakosok életszínvonalának emelését és komfortérzetük 

javulását is szolgálják; 

─ a helyi adottságokra épüljön, a művi megoldásokkal szemben az autentikust válassza.  

A turisztikai termékfejlesztést befolyásoló főbb tényezőket az ETC – UNWTO (2011) alapján 

vizsgáljuk. Az alábbi táblázatban foglaljuk össze ezek hatását a Baranya Zöldútra: 

  

                                                 
24

 ECOROUTE „Út a fenntartható vidékfejlesztéshez az ökoturisztikai minősítési rendszereken keresztül”. 

Alkalmas Gyakorlatok Kézikönyve 7-11. pp. 
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UNWTO tényezői A tényező befolyása a Baranya Zöldútra 

 

1.Kínálat mozaikosság 

 

Szétszórtan, több szolgáltató tudja biztosítani 

a hatékony termékfejlesztéshez szükséges 

szolgáltatásokat. ezért a koordináció és 

integráció fontos. 

2.A szolgáltatások egymástól függenek és 

egymást kiegészítik 

A termékfejlesztés több turisztikai 

szolgáltatót is érint közvetlenül. Közvetett 

hatása még szélesebb. Együttműködés 

kiemelten fontos, az együttműködés kultúrája 

fejlesztendő. 

3.Kínálat rugalmassága A kereslet bővülését egyes kínálati elemek 

nem tudják rögtön követni (pl. 

szállásfejlesztés időigényes) 

4.Fejlesztés hosszú időt vesz igénybe Előrelátó, hatékony tervezés kell. 

5.Valós keresleti előjelzés Fontos az igényfelmérés, piackutatás. Ez 

teszi megalapozottá a helyes 

termékfejlesztési munkát. 

6.A szolgáltatás egy része megfoghatatlan A termék fejlesztésénél az élményígéretet 

kell a középpontba állítani, és jól 

megkülönböztethető, egyedi terméket kell 

létrehozni. 

7. Kereslet árrugalmassága Az ökoturisták különösen ár-érzékenyek. 

Nem rongyrázóak, a jó ár–érték arányt 

preferálják. Erre vonatkozóan vannak 

regionális kutatási adatok. 

8. Szezonalitás Az ökoturizmus szellemiségével 

összhangban a szezon kinyújtása a fő cél. 

9. A fogyasztó része a turisztikai terméknek Az egész fogadóterület harmóniájára ügyelni 

kell. 

10. Közvetítők szerepe TDM-ekkel, utazási irodákkal együtt kell 

működni. 
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Külföldi minták (pl. a svéd Natures Best) alapján elmondhatjuk, hogy az ökoturisztikai 

minősítés megszerzéséhez a következő kritériumoknak kell megfelelnie a minősítést 

igénylőnek (szálláshely tulajdonos, attrakció tulajdonosa, vendéglátóipari egység):  

1. Az adott desztináció korlátozott kapacitásának tiszteletben tartása  

Az ökoturizmus egyik alapelve szerint megőrizzük a vidék látnivalóit, és nem elpusztítjuk azt. 

Minden célterület ökológiai és társadalmi–kulturális oldalának teherviselő képességét 

tiszteletben kell tartani. Ehhez az kell, hogy a szolgáltatónak részletes információi legyenek a 

célterületről; szorosan együttműködjön a többi utazásszervezővel és mindig rendkívül 

érzékenyen reagáljon a helyi lakosság és a környezetvédő csoportok vészjelzéseire. 

2. A helyi gazdaság támogatása 

Az ökoturizmus a helyi áru- és szolgáltatás-beszerzést támogatja. A természetvédelem 

könnyen a várttal ellentétes hatást válthat ki, ha a helyi lakosság ellenzi azt. A helyi közösség 

bevonásának egyik hatékony módja, ha részt vehetnek a szervezésben, és, ha megértik a 

látogatói szám növekedésének előnyeit. Ezért minden útnak a lehető legnagyobb mértékben 

hozzá kell járulnia a helyi gazdasághoz – helyi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakákkal, 

helyi idegenvezetők alkalmazásával és termékek, illetve szolgáltatások helyben történő 

beszerzésével. 

3. Az összes vállalkozás működésének környezetileg fenntarthatóvá tétele  

Az ökoturisztikai minősítéssel rendelkező utazásszervezők a hulladékgazdálkodás és a 

szemétlerakás stb. területén is a legaktívabbak közé kell, hogy tartozzanak. Nem tagadhatjuk 

le, hogy maga az utazás bizonyos környezeti hatásokkal jár, ezért az utazásszervezőknek, akik 

maguk is a minősítési rendszer részét képezik, mindig és folyamatosan új és jobb 

megoldásokat kell keresniük utazásaik környezeti hatásainak minimalizálására. Az 

utazásszervezőknek támogatniuk kell a csoportos utazási módokat, az ökobarát szálláshelyek 

használatát és oda kell figyelniük arra is, hogy lehetőség szerint a hulladékkezelés is 

megoldott legyen. 

4. A természetvédelemhez történő aktív hozzájárulás  

Az ökoturizmus a biológiai diverzitás és a természet, illetve a kultúra egyedülálló értékeinek 

védelméről szól – legyen szó akár érintetlen vadonról, akár mezőgazdasági területről. Az 

ökoturizmus tehát közvetlenül vagy közvetve, költségek szintjén vagy tevékenységei révén 

támogatja a természetvédelmet annak minden formájában. 
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5. A felfedezés örömének, a tudásnak és a természet tiszteletének a támogatása 

Az ökoturizmus kíváncsi, mégis tisztelettudó hozzáállással történő utazást jelent. Olyasmit, 

ami a tudásra és az erős személyes meggyőződésre épül. Az ökoturisztikai minősítéssel 

rendelkező utazásszervezőnek mindig jó személyes kapcsolatot kell ápolnia az utasokkal. A 

hozzáértő és képzett idegenvezetők, a célterület megfelelő bemutatása és a gondosan 

megtervezett utak mind fontos részét képezik az utazásnak. 

6. A minőség és biztonság folyamatos szem előtt tartása 

Az ökoturizmus minőségi turizmus. A fogyasztónak biztosnak kell lennie abban, hogy az 

ökoturisztikai minősítéssel ellátott szervezet mindig magas minőségi színvonalat képvisel. 

Egy minősített szolgáltató komoly üzletember, aki felelősségteljes és őszinte 

marketingtevékenységet folytat, rendesen fizet, a szükséges jogi dokumentumok birtokában 

van és az előírt jogi keretek között mozog, a biztonsági előírásokat betartja és betarttatja 

alkalmazottaival, fogyasztócentrikus nézőpontot képvisel.
25

  

A minősítési rendszerben felállított szempontok értékelését célszerű ökoturisztikai témában 

gyakorlott szakemberre bízni, ugyanis az értékelési eljárás nehezen valósítható meg megfelelő 

szakismeretek, szakképzettség, szakmai gyakorlat nélkül. A minősítésben ajánlott minimum 

két szakember részvétele, akik szerencsés esetben megfelelő referenciával is bírnak: az egyik 

értékelő legyen jártas a természetvédelemben, a másik a turizmusban. 

 

2.1. A minősítési rendszer felépítése 

 

Minősítési rendszerünk a zöldutak minősítésének struktúrájába illeszkedik. Minősítési 

eljárást bármely vállalkozó, szolgáltató kezdeményezhet, akinek a zöldút egy adott 

attrakciójára/attrakcióira épülő ökoturisztikai terméke a környezetvédelmi szempontokat és a 

helyi lakosság érdekeit szem előtt tartva került kialakításra (pl. A natura és a kultúra 

találkozása: 3 napos túra a Nyugat – Mecsekben, szállás: Cserkúton). 

A minősítést végző szakembernek az értékelés során tekintettel kell lennie azokra a 

vállalkozókra, akik iroda nélkül végzik szolgáltatásukat (pl. internetet használják az 

értékesítésre). A pontozásnál értelemszerűen az ilyen szolgáltatókra nem érvényesek az adott 

kategória jellemzői, ezért az ezekre vonatkozó értéket figyelmen kívül kell hagyni. Az 

értékelés végső fázisában a minősítést ennek megfelelően kell végrehajtani. 

                                                 
25

 www.naturesbest.nu információi alapján 

 

http://www.naturesbest.nu/
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 A kritériumok jellemzőit a következő pontokkal lehet értékelni: 0 = egyáltalán nem felelt 

meg, 1 = részben megfelelt, 2 = teljes mértékben megfelelt. Az értékeket összeadva az elért 

pontszámot viszonyítjuk a maximális pontszámhoz: ha 60 %-ot elért a termék / rendezvény az 

eljárás során, akkor a végértékelésnél a részben megfelelt (2) minősítést kaphatja.   

 

2.1.1.Új turisztikai termékek (szolgáltatás csomagok), és ezeket szervező, fejlesztő 

szolgáltatók minősítése 

 

 
A.Ökotudatos menedzsment  

 

Fontos elvárás, hogy mind a szolgáltató, mind pedig az új turisztikai termék konkrét 

kialakításában részt vevő, és abban meghatározó személyek ökotudatosan cselekedjenek. 

 

A/1. Alapfeltétel:  

A/1.1. A szolgáltató folyamatosan tartja a kapcsolatot a Gyeregyalog.hu Egyesülettel, a 

környékbeli turisztikai szolgáltatókkal, TDM szervezettel, illetve egyéb környezetvédelmi, 

fenntartható fejlődéssel foglalkozó szervezetekkel (pl. területi illetékességű nemzeti park, 

illetve annak helyi képviselője);  

A/1.2. Turisztikai, gasztronómiai, helyi termék alapú kínálati elemeket tartalmazó információs 

anyagokkal rendelkezik és közzéteszi azokat a vendégek számára; 

A/1.3.  Vendégek számára képes idegen nyelven információt nyújtani. 

 

A/2. Szükséges feltételek:  

A/2.1. A szolgáltató és munkatársai ismerik és a vendégeiknek be tudják mutatni a 

környezetükben lévő természeti területek értékeit, ezen kívül ismerik és be tudják mutatni a 

desztináció természeti, kulturális értékeit, hagyományait, szokásait. 

A/2.2. Környezetbarát szolgáltatásainak minősítésére kérdőívet helyez ki vendégei részére.  

A/2.3.Az irodai papírok, prospektusok, papírtörlők (WC-papír, kéztörlő) 80%-a 

újrahasznosított alapanyagból készül 

A/2.4. A szolgáltató környezetvédelmi programja jól látható helyen, vendégbarát nyelvezeten 

van kifüggesztve. Megjegyzés a vendégbarát nyelvezethez: lényege a pozitív hangvételű 

üzenet, mely találkozik a környezettudatos vendég igényeivel. Egyben nevel, szemléletet 

formál, de nem a tiltás nyelvén! Pl: „Ez egy olyan szálláshely, mely törekszik …. 
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Amennyiben a fenti elvekkel egyetért, kérjük, járuljon hozzá e bájos tájegység környezetének 

megóvásához! Segítő szándékát, aktív közreműködését köszönjük!” 

A/2.5. A termékfejlesztés során törekszik a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő 

termékek iránti keresletet növelésére (pl. helyi termékek). 

A/2.6. Megjelenésében, kommunikációjában a szolgáltatást képviselők öko-tudatos 

értékrendet közvetítenek, sugároznak. 

 

A/3. Elvárandó:  

A/3.1. Alkalmazottakat környezettudatosan képezteti és aktívan hozzájárul a 

vendégfogadásban részt vevő kollegái környezettudatosságának formálásában. 

A/3.2. Akciótervet készít a későbbi célok megvalósítása érdekében, illetve folyamatosan 

gyűjti az ökologikus viselkedéssel kapcsolatos új ötleteket, módszereket. 

A/3.3. A vendégek környezetbarát szemléletének elősegítése érdekében a szolgáltató a 

vendégigények figyelembevétele mellett, a természet,- illetve környezetbarát alapelveket 

tükröző programokat ajánl, illetve szervez vagy bonyolít. Ezeket beépíti a turisztikai termék 

összeállítása során. Saját környezetében e téren jó példával jár elő. 

A/3.4. Részt vesz térségi vagy régiós összefogásban, a környezet megóvása érdekében. 

Törekszik a vendégfogadási környezetét érintő környezet, illetve természetvédelmi 

akcióprogramokon való részvételre, illetve kapcsolódási pontokat keres a természetvédelmi, 

környezetvédelmi állami és civil szervezetek szemléletformálási, bemutatási programjaihoz. 

A/3.5. Amennyiben minősített szolgáltatásról van szó, a programszervező ajánlatában 

feltünteti, hogy az általa szervezett programok ökoturisztikai minősítéssel rendelkeznek. 

A/ 3.6. Az új turisztikai csomagok összeállítása során előnyben részesíti az ökoturisztikai 

minősítést szerzett helyi szolgáltatókat (szállás, étkezés, helyi termék). 

A/3.7. Tudatosan törekszik a helyi közösségekkel való együttműködésre. 

A/3.8. A keletkező gazdasági hasznot megosztja a helyi közösséggel. 

 

B. Berendezések 

 

B/1. Alapfeltétel:  

B./1.1. A lehetőségeket figyelembe véve olyan irodát választ, amely leginkább 

környezetbarát.  
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B/1.2. Az irodahelyiség és kiváltképp az ügyféltér kialakításánál érvényesíti a környezetbarát 

technológiák, a megújuló energiaforrások alkalmazásának, illetve a természetes alapanyagú 

bútorzat beszerzésének elvét. 

B/1.3. Lehetőség szerint az iroda kialakítása során helyi mestereket alkalmaz. 

 

B/2. Szükséges:  

B/2.1. A padló és egyéb burkolatok alapanyaga PVC-mentes. 

B/2.2. A dekoráció csakis természetes alapanyagokból készül (pl. művirág helyett élővirág). 

B/3.3. Energiatakarékos irodai gépeket (számítógép, monitor, fax, nyomtató, szkenner, 

fénymásoló) és egyéb berendezéseket (konyhai eszközök, fűtő és – ha feltétlenül szükséges – 

légkondicionáló berendezések) használ. 

 

B/3. Elvárandó:  

B/3.1. Akadálymentes helyiségeket és tereket alakít ki. 

 

C. Hulladékgazdálkodás 

 

C/1. Alapfeltétel:  

C/1.1. Az új turisztikai termék gyakorlati megvalósítása során törekedni kell a keletkező 

hulladék mennyiség csökkentésére, újra felhasználására, és újrahasznosítására.  

C/1.2. Szálláshely környezetében tilos a szemétlerakás, amennyiben az víz-, talaj- vagy 

légszennyezést okoz. 

C/1.3. Nemzeti szabályoknak megfelelően szelektív hulladékgyűjtést végez, a veszélyes 

hulladékra különös figyelmet fordít (elkülöníti, majd a kijelölt helyre elszállíttatja), illetve ezt 

elvárja a partnerként közreműködő szolgáltatóktól. Veszélyes hulladéknak minősül: 

nyomtatófesték, hűtő- és elektromos berendezések, elemek, energiatakarékos izzók. 

 

C/2. Szükséges:  

C/2.1. A szelektív hulladékgyűjtőket felcímkézi (műanyag, papír, üveg, és biohulladék). 

C/2.2. Túrák során gondoskodik a hulladék útközbeni gyűjtéséről, és ezek szelektív gyűjtő 

helyekre történő eljuttatásáról.  

C/2.3. Kizárólag újratölthető elemeket használ. 

C/2.4. Kizárólag újratölthető nyomtatópatronokat, tonereket használ. 
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C/3. Elvárandó:  

C/3.1. Szemétgyűjtési akciókat szervez helyi szinten, illetve részt vesz ilyen eseményeken. 

 

D. Levegő 

 

D/1. Alapfeltétel:  

D/1.1. A szolgáltató dohányzásra kijelölt helyet biztosít, egyben biztosítja a többi légtér 

dohányzás, illetve füstmentességét. 

 

D/2. Szükséges:  

D/2.1. A dohányzás - a szolgáltatás teljes területén - nem megengedett (kivételt képeznek a 

kijelölt helyek). 

D/2.2. A szemétégetés szigorúan ellenőrizve, levegőt nem szennyezve történik. Továbbá az 

egyéb szerves hulladék égetése az adott települési önkormányzat által kijelölt napon, napokon 

folyik, melynek idejéről vendégeit időben tájékoztatja. 

 

D/3. Elvárandó:  

D/3.1. A turisztikai termékfejlesztés során a lehetséges alternatívák közül az egészségesebb 

levegőjűt választja.(pl. túra útvonal kijelölésénél ezt szempontként figyelembe veszi). 

 

Szolgáltatások: 

E.Közlekedés 

 

E/1. Alapfeltétel:  

E/1.1. Tömegközlekedési eszközzel érkező vendégek részére transzfert biztosít a legközelebbi 

megállóból. A termékfejlesztés során mindig figyelembe veszi a tömegközlekedési eszközök 

menetrendjét. 

 

E/2. Szükséges:  

E/2.1. Felvilágosítást ad a tömegközlekedési eszközök menetrendjéről, menetidejéről (már az 

utazás megkezdése előtt is), amennyiben a programcsomag nem tartalmazza. 

E/2.2. Különböző akciókat, napi jegyeket kínál a tömegközlekedési eszközökre. 

E/2.3. Kerékpár kölcsönzési lehetőséget biztosít a vendégek részére. 
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E/2.4. Gyalogtúra- és kerékpártúra térképeket biztosít a vendégek részére. 

E/2.5. Kerékpártárolókkal rendelkezik, illetve ilyen szolgáltatókat von be. 

E/2.6. Vezetett gyalogtúrákat és kerékpáros túrákat ajánl a vendégek részére.  

 

E/3. Elvárandó:  

E/3.1. Kerékpár javítási szolgáltatást nyújt, illetve intézkedik annak más szolgáltató általi 

elvégzéséről. 

 

F. Szállás 

F/1.Alapfeltétel:  

F/1.1. Ha a program szállást is tartalmaz, olyan szolgáltatókat ajánl, illetve épít be a termékbe, 

amelyek már ökominősítéssel rendelkeznek. 

 

F/2. Szükséges:  

F/2.1. Olyan szálláshelyet választ, amely hagyományőrző jellegű, vagy bármely helyi érték 

bemutatására alkalmas. 

F/2.2. Helyi tulajdonos, helyi személyzet által üzemeltetett kis volumenű szállásokat preferál 

(falusi vagy magán szálláshely, családi panzió). 

 

F/3. Elvárandó: A bevont szállás üzemeltetői ismerjék a Baranya Zöldutat, és legyenek 

nyitottak az ökologikus gondolkodásra. 

 

G. Programok 

G/1.  Alapfeltétel:  

G/1.1. A programszervező sokrétű képességeket igénylő programjával megszólítja és a 

környezet aktív és tudatos résztvevőjévé neveli célközönségét. A programszervező olyan 

programokat nem szervezhet, amelyek károsítják a környezetet (károsanyag-kibocsátás, zaj, 

tömegturizmus, magas mértékű erőforrás kihasználás). 

 

G/2.Szükséges:  

G/2.1. Elektronikus alapú ismeretterjesztésre törekszik, papíralapú helyett. 

G/2.2. Törekszik kellő tudással rendelkező szakvezetők kiajánlására vagy alkalmazására. 
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G/2/3. Olyan programcsomagokat alakít ki, amelyek tömegközlekedési eszközök használatát 

is tartalmazzák, természetbarát megközelítési módokat (gyalog, kerékpáron, lóval, szekéren) 

preferál. 

G/2.3. A tömegturizmus elkerülése érdekében a programok résztvevőinek létszámát 

maximalizálja. 

G/2.4. A program természetbarát, természetismereti elemeket is tartalmaz. 

G/2.5. A programok során felhasznált eszközök újrahasznosított alapanyagokból készülnek, 

vagy legalábbis olyan anyagokból, amelyek nem károsítják a környezetet. 

G/2.6. A programszervező ismeri és ajánlja a térség termékeit, helyi termékalapú 

szolgáltatóit, termelőit. 

G/2.7. A programszervező külön felhívja a figyelmet a túrák során keletkezett hulladék 

megfelelő elhelyezésére, indokolt esetben a kiinduló pontra történő visszajuttatására. 

G/2.8. A tevékenység nem okoz szándékos zavart a természetben. 

G/2.9. Az éjszakai programok során (pl. állatok megfigyelésére) a vendégek zseblámpát 

csakis felügyelet mellett használnak.  

G/2.10. Vízi túráknál:  

G/2.10.1. A vízi járművek teljesítménye nem lépi túl a 10CP-t, különösen érzékeny 

természetvédelmi területeken, és sebessége nem zavarja az élővilágot. Ahol lehetséges, 

belsőégésű motorok helyett elektromos motort használnak a vendégek szállítására. 

G/2.10.2. Vízi járművek tisztítása nem szennyezi a folyó/tó tisztaságát. 

G/2.10.3. Olaj, vagy szennyezett víz nem kerül a folyóba/tóba. 

G/2.11. Barlangászatnál:  

G/2.11.1. Gyalogutak nem állják útjukat a vízfolyásoknak. 

G/2.11.2. Az elektromos világítás automatikusan kikapcsol, ha a vendégek elhagyták a 

barlangot; amennyiben ez nem megoldható, felhívja a munkatársak figyelmét a világítás 

kikapcsolására.  

G/2.11.3. A vendégeket informálja arról, hogy ne zavarják a denevéreket, ne nyúljanak a 

fosszíliákhoz stb. 

 

G/3. Elvárandó:  

G/3.1. A helyszín természetvédelmi terület közelében fekszik. 

G/3.2. Programszervező bemutató hellyel rendelkezik. 

G/3.3. Helyi terméket ad el. 
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G/3.4. A programok nemcsak oktató jellegűek, hanem egyben kulcskompetenciákat és 

általános képességeket is fejlesztenek. 

 

H. Desztinációk 

H/1. Alapfeltétel:  

H/1.1. Olyan területekre, amelyek még érintetlenek, csak az illetékes hatóságok engedélyével, 

a természetvédelmi, környezetvédelmi törvények maximális betartásával szervez 

programokat. 

 

H/2. Szükséges:  

H/2.1. Széleskörű információt nyújt a térség környezetvédelmi intézkedéseiről, azok 

betartatásáról. 

 

H/3. Elvárandó: - 
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2.1.2. Fesztiválok és rendezvényekhez kötődő turisztikai termékek minősítése 

 

 

A.Ökotudatos menedzsment  

 

A/1. Alapfeltétel:  

A/1.1. A szolgáltató folyamatosan tartja a kapcsolatot a Gyeregyalog.hu Egyesülettel, a 

környékbeli turisztikai szolgáltatókkal, TDM szervezettel, illetve egyéb környezetvédelmi, 

fenntartható fejlődéssel foglalkozó szervezetekkel (pl. területi illetékességű nemzeti park, 

illetve annak helyi képviselője);  

A/1.2. Turisztikai, gasztronómiai, helyi termék alapú kínálati elemeket tartalmazó információs 

anyagokkal rendelkezik és közzéteszi azokat a vendégek számára. 

A/1.3. A termékfejlesztés során a rendezvényhez kötődő kiegészítő szolgáltatások igénybe 

vételénél preferálja az ökoturisztikai minősítéssel rendelkező szolgáltatókat (pl. szállás, 

étkezés). 

 

A/2. Szükséges:  

A/2.1. Helyi, térségi és regionális értékeket (mutat be) helyez fókuszba. 

A/2.2. A rendező ismeri és a vendégeinek be tudja mutatni a rendezvény környezetének 

természetvédelmi, környezetvédelmi értékeit. Ha ez nem része a rendezvénynek, akkor a 

turisztikai termék elemei közé illeszti a csomag összeállítója. 

A/2.3. Környezetbarát szolgáltatások minősítésére és a rendezvény összegészének az 

értékelésére a szolgáltató kérdőívet ad át vendégei részére (vendégelégedettség mérés 

céljából).   

A/2.4. A rendezvény helyszíne, a rendezvénytér megválasztása, berendezése során a szervező 

szolgáltató törekszik a „zöld gondolat” közvetítésére, illetve a környezetbarát technológiák 

alkalmazásával jó példát mutat. 

A/2.5. Szemléletformáló programok, környezetvédelmi bemutatók, előadások során a 

vendégek környezetbarát szemléletének elősegítése érdekében a szolgáltató, szervező a 

programok kialakításánál törekszik élménydús természetismereti és környezetvédelmi 

programok kidolgozására, beépítésére. 

A/2.6. Programfüzetben megjeleníti a „zöld házirend”- et, ezzel is formálja az érdeklődők 

szemléletét. 
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A/2.7. A fenntarthatóság követelményeinek megfelelő termékek iránti keresletet növeli, a 

vendéglátásban megjelenteti a helyi termékeket. 

 

A/3. Elvárandó:  

A/3.1. Ökomenedzsert alkalmaz (fenntarthatósági programokat szervez és dokumentál, részt 

vesz a szervezésben a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével). 

A/3.2. Alkalmazottak környezettudatos képzését elősegíti. 

A/3.3. Akciótervet készít a későbbi célok megvalósítása, a tevékenysége során megismert jó 

gyakorlat átvétele érdekében. 

A/3.4. A dolgozókat motiválja. 

 

B.Technikai felszereltség 

 

B/1. Alapfeltétel:  

B/1.1. Olyan helyszínt választ, amely leginkább környezetbarát – a lehetőségeket figyelembe 

véve. 

 

B/2. Szükséges:  

B/2.1. Környezetbarát eszközöket szerez be (alacsony energiafogyasztású eszközök). 

B/2.2. Energiatakarékos technológiájú fénytechnikát alkalmaz (LED-technológiás 

fényeszközök).  

B/2.3. Irányított sugárzású hangrendszert alkalmaz (koncentráltabb hangerő, zajterhelés 

csökkentése), nem okoz az indokoltnál nagyobb zajszennyezést a környezetének. 

 

B/3. Elvárandó:  

B/3.1. Akadálymentes helyiségeket és mellékhelységeket alakít ki a mozgáskorlátozottaknak, 

vakoknak, gyengén látóknak egyaránt. A műsorszerkezet összeállításánál a siketek igényeit is 

figyelembe veszi. 

A rendezvényt megelőzően végiggondolja az akadálymentesítés lehetséges formáit. 

 

C.Hulladékgazdálkodás 

C/1. Alapfeltétel: Fő cél a keletkező hulladék mennyiség csökkentése, újra felhasználása, és 

újra hasznosítása. 
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C/1.1. Rendezvény környezetében tilos a szemétlerakás, amennyiben az víz-, talaj- vagy 

légszennyezést okoz. 

C/1.2. Nemzeti szabályoknak megfelelően szelektív hulladékgyűjtést végez, a veszélyes 

hulladékra különös figyelmet fordít (elkülöníti, majd a kijelölt helyre elszállíttatja). Veszélyes 

hulladéknak minősül: nyomtatófesték, hűtő- és elektromos berendezések, elemek, 

energiatakarékos izzók, zsírok és olajok. 

 

C/2. Szükséges:  

C/2.1. A szelektív hulladékgyűjtőket felcímkézi (műanyag, papír, üveg, és biohulladék) és 

kihelyezi a rendezvény helyszínére. 

C/2.2. Kizárólag újratölthető elemeket használ. 

C/2.3. Betétdíjas rendszerű, többször használatos poharakat/tányérokat/evőeszközöket 

használ. 

C/2.4. Elektronikus alapú információ terjesztésre törekszik, papíralapú helyett. 

C/2.5. Kötelezettséget vállal arra, hogy a területet a rendezvény után az eredeti állapot szerint 

helyreállítják. 

 

C/3. Elvárandó: 

C/3.1. Ha a különböző előírások miatt semmiképpen nem oldható meg a betétdíjas 

poharak/tányérok alkalmazása, akkor komposztálható poharakat/tányérokat/evőeszközöket 

használ, melyeket szelektíven gyűjt,  lebomló csomagolásokat használ. 

C/3.2. A használt sütőolajat külön gyűjti. 

 

D.Levegő/Zaj 

D/1. Alapfeltétel:  

D/1.1. Dohányzásra kijelölt helyet biztosít. 

 

D/2.Szükséges:  

D/2.1. A rendezvény teljes területén a dohányzás nem megengedett (kivétel a kijelölt helyek). 

D/2.2. Porszennyezés csökkentését elősegíti (mobil burkolatok alkalmazása). 

D/2.3. Figyelembe veszi a csendintézkedéseket és erre felhívja a dolgozók és vendégek 

figyelmét. 
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D/3. Elvárandó:  

D/3.1. A rendezvényt egészséges levegőjű helyszínen szervezi. 

 

E.Vízfelhasználás 

E/1. Alapfeltétel:  

E/1.1. Szürkevizet, esővizet használ. Az építmények nem okoznak visszafordíthatatlan 

változásokat, nem vezetnek erózióhoz, vagy ha mégis, megtették a megfelelő lépéseket annak 

helyreállítására. 

 

E/2. Szükséges:  

E/2.1. A vendégeket írásban figyelmezteti a vízmennyiség használatáról. 

E/2.2. Környezetbarát mosó- és tisztítószereket használ. 

 

E/3. Elvárandó:  

E/3.1. Száraz- és komposztvécéket alkalmaz, vagy a vécék öblítése esővízzel, vagy 

szürkevízzel történik. 

E/3.2. Mennyiségzárású csapokat alkalmaz. 

 

 

F.Közlekedés 

F/1. Alapfeltétel: 

F/1.1. Szervezett közösségi közlekedés: a rendezvény szervezői arra ösztönzik a résztvevőket, 

hogy tömegközlekedéssel, egyéb alternatív közlekedési eszközzel érkezzenek.  

F/1.2. Az érkező vendégek számára megfelelő számú és minőségű személyzettel és/vagy 

engedélyezett helyszínnel biztosítja a biztonságos és kulturált parkolás feltételeit. A 

parkolóhelyek kijelölésénél, bővítésénél – különösen szabadtéri rendezvények esetén -

figyelembe veszi az adott területre vonatkozó természetvédelmi előírásokat. 

 

F/2. Szükséges:  

F/2.1. Információt nyújt a tömegközlekedési eszközök menetrendjéről, menetidejéről. 

F/2.2. Különböző akciókat, napi jegyeket ajánl a tömegközlekedési eszközökre, külön 

járatokat szervez. 

F/2.3. Kerékpártárolókat alakít ki. 
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F/3. Elvárandó:  

F/3.1. Vezetett gyalogtúrákat és kerékpáros túrákat ajánl a vendégek részére. 

F/3.2. Közelről szállítható, helyi termelésű élelmiszerek és más termékek beszerzését részesíti 

előnyben, helyi szállítókat alkalmaz. 

F/3.3. Akadálymentes megközelíthetőséget biztosít. 

F/3.4. Ideiglenes infrastruktúrát épít ki (ideiglenes megállóhelyek, különjáratok). 

 

 

3. A minősítési eljárás értékelő lapjai 

 

3.1.Minősítési eljárás értékelő lap / Új turisztikai termékek, és ezeket szervező, fejlesztő 

szolgáltatók minősítése 

 

0 = egyáltalán nem felelt meg; 1 = részben megfelelt; 2 = teljes mértékben megfelelt 

 

Kategória / Kritérium Jellemzők Érték 

0 1 2 
 

A.Ökotudatos menedzsment ökotudatos cselekvés  

A/1.Alapfeltétel 

A/1.1. 

 

folyamatos kapcsolattartás a 

Gyeregyalog.hu Egyesülettel, 

környékbeli turisztikai 

szolgáltatókkal, TDM 

szervezettel, illetve egyéb 

környezetvédelmi, fenntartható 

fejlődéssel foglalkozó 

szervezetekkel   

 

 

A/1.2. Turisztikai, gasztronómiai, 

helyi termék alapú kínálati 

elemeket tartalmazó 

információs anyagokkal 

rendelkezik és közzéteszi 

azokat a vendégek számára. 

 

A/1.3. Vendégek számára képes 

idegen nyelven információt 

nyújtani. 
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A/2.Szükséges feltételek 

A/2.1. 

 

A szolgáltató és munkatársai 

ismerik és a vendégeiknek be 

tudják mutatni a 

környezetükben lévő 

természeti területek értékeit, 

ezen kívül ismerik és be 

tudják mutatni a desztináció 

természeti, kulturális értékeit, 

hagyományait, szokásait. 

 

 

A/2.2. Környezetbarát 

szolgáltatásainak 

minősítésére kérdőívet 

helyez ki vendégei részére.  

 

 

A/2.3. Az irodai papírok, 

prospektusok, papírtörlők 

(WC-papír, kéztörlő) 80%-a 

újrahasznosított 

alapanyagból készül. 

 

 

A/2.4. A szolgáltató 

környezetvédelmi programja 

jól látható helyen, 

vendégbarát nyelvezeten van 

kifüggesztve. Megjegyzés a 

vendégbarát nyelvezethez: 

lényege a pozitív hangvételű 

üzenet, mely találkozik a 

környezettudatos vendég 

igényeivel. Egyben nevel, 

szemléletet formál, de nem a 
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tiltás nyelvén! 

A/2.5. A termékfejlesztés során 

törekszik a fenntarthatóság 

követelményeinek megfelelő 

termékek iránti keresletet 

növelésére.(pl. helyi 

termékek.) 

 

 

A/2.6. Megjelenésében, 

kommunikációjában a 

szolgáltatást képviselők öko-

tudatos értékrendet 

közvetítenek, sugároznak. 

 

 

A/3.Elvárandó 

A/3.1. 

 

Alkalmazottakat 

környezettudatosan képezteti  

és aktívan hozzájárul a 

vendégfogadásban részt vevő 

kollégái 

környezettudatosságának 

formálásához. 

 

 

A/3.2. Akciótervet készít a későbbi 

célok megvalósítása 

érdekében, illetve 

folyamatosan gyűjti az 

ökologikus viselkedéssel 

kapcsolatos új ötleteket, 

módszereket. 
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A/3.3. A vendégek környezetbarát 

szemléletének elősegítése 

érdekében a szolgáltató a 

vendégigények 

figyelembevétele mellett, a 

természet,- illetve 

környezetbarát alapelveket 

tükröző programokat ajánl, 

illetve szervez, vagy 

bonyolít. Ezeket beépíti a 

turisztikai termék 

összeállítása során. Saját 

környezetében e téren jó 

példával jár elő. 

 

 

A/3.4.  Részt vesz térségi vagy 

régiós összefogásban, a 

környezet megóvása 

érdekében törekszik a 

vendégfogadási környezetét 

érintő környezet, illetve 

természetvédelmi 

akcióprogramokon való 

részvételre, illetve 

kapcsolódási pontokat keres 

a természetvédelmi, 

környezetvédelmi állami és 

civil szervezetek 

szemléletformálási, 

bemutatási programjaihoz. 

 

A/3.5. Amennyiben minősített 

szolgáltatásról van szó, a 

programszervező ajánlatában 
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feltünteti, hogy az általa 

szervezett programok 

ökoturisztikai minősítéssel 

rendelkeznek. 

 

A/3.6. Az új turisztikai csomagok 

összeállítása során előnyben 

részesíti az ökoturisztikai 

minősítést szerzett helyi 

szolgáltatókat (szállás, 

étkezés, helyi termék). 

 

 

A/3.7. Tudatosan törekszik a helyi 

közösségekkel való 

együttműködésre. 

 

 

A/3.8. A keletkező gazdasági 

hasznot megosztja a helyi 

közösséggel. 

 

 

B.Berendezések   

B/1. Alapfeltétel A lehetőségeket figyelembe 

véve olyan irodát választ, 

amely leginkább 

környezetbarát.  

 

B/1.1. Az irodahelyiség és 

kiváltképp az ügyféltér 

kialakításánál érvényesíti a 

környezetbarát technológiák, 

a megújuló energiaforrások 

alkalmazásának, illetve a 

természetes alapanyagú 

bútorzat beszerzésének elvét. 
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B/1.2. Lehetőség szerint az iroda 

kialakítása során helyi 

mestereket alkalmaz. 

 

 

B/2. Szükséges 

B/2.1. 

A padló és egyéb burkolatok 

alapanyaga PVC-mentes. 

 

 

 

B/2.2. A dekoráció csakis 

természetes alapanyagokból 

készül (pl. művirág helyett 

élővirág). 

 

B/2.3. Energiatakarékos irodai 

gépeket (számítógép, 

monitor, fax, nyomtató, 

szkenner, fénymásoló) és 

egyéb berendezéseket 

(konyhai eszközök, fűtő és – 

ha feltétlenül szükséges – 

légkondicionáló 

berendezések) használ. 

 

 

B/3. Elvárandó 

B/3.1. 

Akadálymentes helyiségeket 

és tereket alakít ki. 

 

 

 

C. Hulladékgazdálkodás 

C/1.Alapfeltétel 

 

Az új turisztikai termék 

gyakorlati megvalósítása 

során törekedni kell a 

keletkező hulladék 

mennyiség csökkentésére, 
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újra felhasználására, és 

újrahasznosítására.  

 

C/1.1. Szálláshely környezetében 

tilos a szemétlerakás, 

amennyiben az víz-, talaj- 

vagy légszennyezést okoz. 

 

 

C/1.2. Nemzeti szabályoknak 

megfelelően szelektív 

hulladékgyűjtést végez, a 

veszélyes hulladékra különös 

figyelmet fordít (elkülöníti, 

majd a kijelölt helyre 

elszállíttatja), illetve ezt 

elvárja a partnerként 

közreműködő szolgáltatóktól. 

Veszélyes hulladéknak 

minősül: nyomtatófesték, 

hűtő- és elektromos 

berendezések, elemek, 

energiatakarékos izzók). 

 

 

C/2. Szükséges   

C/2.1. A szelektív 

hulladékgyűjtőket felcímkézi 

(műanyag, papír, üveg, és 

biohulladék). 

 

C/2.2. Túrák során gondoskodik a 

hulladék útközbeni 

gyűjtéséről, és ezek szelektív 

gyűjtő helyekre történő 

eljuttatásáról. 
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C/2.3. Kizárólag újratölthető 

elemeket használ. 

 

 

C/2.4. Kizárólag újratölthető 

nyomtatópatronokat, 

tonereket használ. 

 

 

C/3. Elvárandó   

C/3.1. Szemétgyűjtési akciókat 

szervez helyi szinten, illetve 

részt vesz ilyen 

eseményeken. 

 

 

D. Levegő 

D/1. Alapfeltétel 

 

A szolgáltató dohányzásra 

kijelölt helyet biztosít, 

egyben biztosítja a többi 

légtér dohányzás, illetve 

füstmentességét. 

 

 

D/2. Szükséges   

D/2.1. A dohányzás - a szolgáltatás 

teljes területén - nem 

megengedett (kivételt 

képeznek a kijelölt helyek). 

 

 

D/2.2. A szemétégetés szigorúan 

ellenőrizve, levegőt nem 

szennyezve történik. 

Továbbá az egyéb szerves 

hulladék égetése az adott 

települési önkormányzat által 

kijelölt napon, napokon 
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folyik, melynek idejéről 

vendégeit időben 

tájékoztatja. 

 

D/3. Elvárandó A turisztikai termékfejlesztés 

során a lehetséges 

alternatívák közül az 

egészségesebb levegőjűt 

választja.(pl. túra útvonal 

kijelölésénél ezt 

szempontként figyelembe 

veszi). 

 

 

Szolgáltatások 

E. Közlekedés 

  

E/1. Alapfeltétel Tömegközlekedési eszközzel 

érkező vendégek részére 

transzfert biztosít a 

legközelebbi megállóból. A 

termékfejlesztés során 

mindig figyelembe veszi a 

tömegközlekedési eszközök 

menetrendjét. 

 

 

E/2. Szükséges   

E/2.1. Felvilágosítást ad a 

tömegközlekedési eszközök 

menetrendjéről, 

menetidejéről (már az utazás 

megkezdése előtt is), 

amennyiben a 

programcsomag nem 

tartalmazza. 
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E/2.2. Különböző akciókat, napi 

jegyeket kínál a 

tömegközlekedési 

eszközökre. 

 

 

E/2.3. Kerékpár kölcsönzési 

lehetőséget biztosít a 

vendégek részére. 

 

 

E/2.4. Gyalogtúra- és kerékpártúra 

térképeket biztosít a 

vendégek részére. 

 

 

E/2.5. Kerékpártárolókkal 

rendelkezik, illetve ilyen 

szolgáltatókat von be. 

 

 

E/2.6. Vezetett gyalogtúrákat és 

kerékpáros túrákat ajánl a 

vendégek részére.  

 

 

E/3. Elvárandó   

E/3.1. Kerékpár javítási 

szolgáltatást nyújt, illetve 

intézkedik annak más 

szolgáltató általi 

elvégzéséről. 

 

F.Szállás 

F/1. Alapfeltétel 

 

Ha a program szállást is 

tartalmaz, olyan 

szolgáltatókat ajánl, illetve 

épít be a termékbe, amelyek  

már  ökominősítéssel 
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rendelkeznek. 

 

F/2. Szükséges 

F/2.1. 

 

Olyan szálláshelyet választ, 

amely hagyományőrző 

jellegű, vagy bármely helyi 

érték bemutatására alkalmas. 

 

 

F/2.2. Helyi tulajdonos, helyi 

személyzet által üzemeltetett 

kis volumenű szállásokat 

preferál (falusi vagy magán 

szálláshely, családi panzió). 

 

 

F/3. Elvárandó A bevont szállás üzemeltetői 

ismerjék a Baranya Zöldutat, 

és legyenek nyitottak az 

ökologikus gondolkodásra. 

 

 

G.Programok 

G/1. Alapfeltétel 

 

A programszervező sokrétű 

képességeket igénylő 

programjával megszólítja és 

a környezet aktív és tudatos 

résztvevőjévé neveli 

célközönségét. A 

programszervező olyan 

programokat nem szervezhet, 

amelyek károsítják a 

környezetet (károsanyag-

kibocsátás, zaj, 

tömegturizmus, magas 

mértékű erőforrás 
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kihasználás). 

 

G/2. Szükséges 

G/2.1. 

 

Elektronikus alapú 

ismeretterjesztésre törekszik, 

papíralapú helyett. 

 

 

G/2.2. Törekszik kellő tudással 

rendelkező szakvezetők 

kiajánlására vagy 

alkalmazására. 

 

 

G/2.3. Olyan programcsomagokat 

alakít ki, amelyek 

tömegközlekedési eszközök 

használatát is tartalmazza, 

természetbarát megközelítési 

módokat (gyalog, 

kerékpáron, lóval, szekéren) 

preferál. 

 

 

G/2.4. A tömegturizmus elkerülése 

érdekében a programok 

résztvevőinek létszámát 

maximalizálja. 

 

 

G/2.5. A program természetbarát, 

természetismereti elemeket is 

tartalmaz. 

 

 

G/2.6. A programok során 

felhasznált eszközök 

újrahasznosított 
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alapanyagokból készülnek, 

vagy legalábbis olyan 

anyagokból, amelyek nem 

károsítják a környezetet. 

 

G/2.7. A programszervező ismeri és 

ajánlja a térség termékeit, 

helyi termékalapú 

szolgáltatóit, termelőit. 

 

 

G/2.8. A programszervező külön 

felhívja a figyelmet a túrák 

során keletkezett hulladék 

megfelelő elhelyezésére, 

indokolt esetben a kiinduló 

pontra történő 

visszajuttatására. 

 

 

G/2.9. A tevékenység nem okoz 

szándékos zavart a 

természetben. 

 

 

G/2.10. Az éjszakai programok során 

(pl. állatok megfigyelésére) a 

vendégek zseblámpát csakis 

felügyelet mellett 

használnak.  

 

 

G/2.11. Vízi túráknál 

G/2.11.1. 

 

A vízi járművek 

teljesítménye nem lépi túl a 

10CP-t, különösen érzékeny 

természetvédelmi 
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területeken, és sebessége 

nem zavarja az élővilágot. 

Ahol lehetséges, belsőégésű 

motorok helyett elektromos 

motort használnak a 

vendégek szállítására. 

 

 

G/2.11.2. Vízi járművek tisztítása nem 

szennyezi a folyó/tó 

tisztaságát. 

 

 

G/2.11.3. Olaj, vagy szennyezett víz 

nem kerül a folyóba/tóba. 

 

 

G/2.12. Barlangászatnál 

G/2.12.1. 

 

Gyalogutak nem állják 

útjukat a vízfolyásoknak. 

 

 

G/2.12.2. Az elektromos világítás 

automatikusan kikapcsol, ha 

a vendégek elhagyták a 

barlangot; amennyiben ez 

nem megoldható, felhívja a 

munkatársak figyelmét a 

világítás kikapcsolására.  

 

 

G/2.12.3. A vendégeket informálja 

arról, hogy ne zavarják a 

denevéreket, ne nyúljanak a 

fosszíliákhoz stb. 

 

 

G/3. Elvárandó   
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G/3.1. A helyszín természetvédelmi 

terület közelében fekszik. 

G/3.2. Programszervező bemutató 

hellyel rendelkezik. 

 

G/3.3. Helyi terméket ad el. 

 

 

G/3.4. A programok nemcsak oktató 

jellegűek, hanem egyben 

kulcskompetenciákat és 

általános képességeket is 

fejlesztenek. 

 

 

H. Desztinációk 

H/1. Alapfeltétel 

 

Olyan területekre, amelyek 

még érintetlenek, csak az 

illetékes hatóságok 

engedélyével, a 

természetvédelmi, 

környezetvédelmi törvények 

maximális betartásával 

szervez programokat. 

 

 

H/2. Szükséges 

H/2.1. 

 

Széleskörű információt nyújt 

a térség környezetvédelmi 

intézkedéseiről, azok 

betartatásáról. 

 

 

H/3. Elvárandó -  

 

3.2.Minősítési eljárás értékelő lap / Fesztiválok és rendezvényekhez kötődő turisztikai 

termékek minősítése 
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Kategória / Kritérium Jellemzők Érték 

0 1 2 
 

A.Ökotudatos menedzsment 

A/1. Alapfeltétel 

 

 

 

 

A/1.1. A szolgáltató folyamatosan tartja a 

kapcsolatot a Gyeregyalog.hu 

Egyesülettel, környékbeli turisztikai 

szolgáltatókkal, TDM szervezettel, 

illetve egyéb környezetvédelmi, 

fenntartható fejlődéssel foglalkozó 

szervezetekkel (pl. területi 

illetékességű nemzeti park, illetve 

annak helyi képviselője); turisztikai, 

gasztronómiai, helyi termék alapú 

kínálati elemeket tartalmazó 

információs anyagokkal rendelkezik és 

közzéteszi azokat a vendégek számára. 
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A/1.2. A termékfejlesztés során a 

rendezvényhez kötődő kiegészítő 

szolgáltatások igénybe vételénél 

preferálja az ökoturisztikai minősítéssel 

rendelkező szolgáltatókat (pl. szállás, 

étkezés). 

 

 

A/2. Szükséges 

A/2.1. 

 

Helyi, térségi és regionális értékeket 

(mutat be) helyez fókuszba. 

 

 

A/2.2. A rendező ismeri és a vendégeinek be 

tudja mutatni a rendezvény 

környezetének természetvédelmi, 

környezetvédelmi értékeit. Ha ez nem 

része a rendezvénynek, akkor a 

turisztikai termék elemei közé illeszti a 

csomag összeállítója. 

 

 

A/2.3. Környezetbarát szolgáltatások 

minősítésére, és a rendezvény 

összegészének az értékelésére a 

szolgáltató kérdőívet ad át vendégei 

részére (vendégelégedettség mérés 

céljából).   

 

A/2.4. A rendezvény helyszínének, a 

rendezvénytér megválasztása, 

berendezése során a szervező 

szolgáltató törekszik a „zöld gondolat” 

közvetítésére, illetve a környezetbarát 

technológiák alkalmazásával jó példát 

mutat. 
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A/2.5. Szemléletformáló programok: 

környezetvédelmi bemutatók, 

előadások a vendégek környezetbarát 

szemléletének elősegítése érdekében a 

szolgáltató, szervező a programok 

kialakításánál törekszik élménydús 

természetismereti, környezetvédelmi 

programok kidolgozására, beépítésére. 

 

 

A/2.6. Programfüzetben megjeleníti a „zöld 

házirend”-et, ezzel is formálja az 

érdeklődők szemléletét. 

 

 

A/2.7. A fenntarthatóság követelményeinek 

megfelelő termékek iránti keresletet 

növeli, a vendéglátásban megjelenteti a 

helyi termékeket. 

 

 

A/3. Elvárandó 

A/3.1. 

 

Ökomenedzsert alkalmaz 

(fenntarthatósági programokat szervez 

és dokumentál, részt vesz a 

szervezésben a környezetvédelmi 

szempontok figyelembevételével). 

 

 

A/3.2. Alkalmazottak környezettudatos 

képzését elősegíti. 

 

 

A/3.3. Akciótervet készít a későbbi célok 

megvalósítása, a tevékenysége során 

megismert jó gyakorlat átvétele 

érdekében. 

 

 

A/3.4. A dolgozókat motiválja. 
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B.Technikai felszereltség 

B/1. Alapfeltétel 

 

 

 

Olyan helyszínt választ, amely 

leginkább környezetbarát – a 

lehetőségeket figyelembe véve. 

 

 

 

B/2. Szükséges 

B/2.1. 

 

Környezetbarát eszközöket szerez be 

(alacsony energiafogyasztású 

eszközök). 

 

 

B/2.2. Energiatakarékos technológiájú 

fénytechnikát alkalmaz (LED-

technológiás fényeszközök).  

 

 

B/2.3. Irányított sugárzású hangrendszert 

alkalmaz (koncentráltabb hangerő, 

zajterhelés csökkentése), nem okoz az 

indokoltnál nagyobb zajszennyezést a 

környezetének. 

 

 

B/3. Elvárandó 

B/3.1. 

 

Akadálymentes helyiségeket és 

mellékhelységeket alakít ki, a 

mozgáskorlátozottaknak, vakoknak, 

gyengén látóknak egyaránt. A 

műsorszerkezet összeállításánál a 

siketek igényeit is figyelembe veszi. 

A rendezvényt megelőzően végig 

gondolja az akadálymentesítés 

lehetséges formáit. 
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C.Hulladékgazdálkodás 

C/1. Alapfeltétel 

 

Fő cél a keletkező hulladék mennyiség 

csökkentése, újra használata, és újra 

hasznosítása. 

 

 

C/1.1. Rendezvény környezetében tilos a 

szemétlerakás, amennyiben az víz-, talaj- 

vagy légszennyezést okoz. 

 

 

C/1.2. Nemzeti szabályoknak megfelelően 

szelektív hulladékgyűjtést végez, a 

veszélyes hulladékra különös figyelmet 

fordít (Elkülöníti, majd a kijelölt helyre 

elszállíttatja). Veszélyes hulladéknak 

minősül: nyomtatófesték, hűtő- és 

elektromos berendezések, elemek, 

energiatakarékos izzók, zsírok és 

olajok). 

 

 

C/2. Szükséges 

C/2.1. 

 

A szelektív hulladékgyűjtőket 

felcímkézi (műanyag, papír, üveg, és 

biohulladék) és kihelyezi a rendezvény 

helyszínére. 

 

 

C/2.2. Kizárólag újratölthető elemeket 

használ. 

 

 

C/2.3. Betétdíjas rendszerű, többször 

használatos poharakat/tányérokat/ 

evőeszközöket használ. 

 

 

C/2.4. Elektronikus alapú információ 

terjesztésre törekszik, papíralapú 

helyett. 
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C/2.5. Kötelezettséget vállal arra, hogy a 

területet a rendezvény után az eredeti 

állapot szerint helyreállítják. 

 

 

C/3. Elvárandó 

C/3.1. 

 

Ha a különböző előírások miatt semmi 

képpen nem oldható meg a betétdíjas 

poharak/tányérok stb. alkalmazása 

akkor komposztálható 

poharakat/tányérokat/evőeszközöket 

használ, melyeket szelektíven 

gyűjtenek lebomló csomagolásokat 

használ. 

 

 

C/3.2. A használt sütőolajat külön gyűjti. 

 

 

 

D. Levegő / Zaj 

D/1. Alapfeltétel 

 

Dohányzásra kijelölt helyet biztosít. 

 

 

D/2. Szükséges 

D/2.1. 

 

A rendezvény teljes területén a 

dohányzás nem megengedett (kivétel a 

kijelölt helyek). 

 

D/2.2. Porszennyezés csökkentését elősegíti 

(mobil burkolatok alkalmazása). 

 

 

D/2.3. Figyelembe veszi a 

csendintézkedéseket és erre felhívja a 

dolgozók és vendégek figyelmét. 

 

 

D/3. Elvárandó A rendezvényt egészséges levegőjű 

helyszínen szervezi. 
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E. Vízfelhasználás 

E/1. Alapfeltétel 

 

Szürkevizet, esővizet használ. Az 

építmények nem okoznak 

visszafordíthatatlan változásokat, nem 

vezetnek erózióhoz, vagy ha mégis, 

megtették a megfelelő lépéseket annak 

helyreállítására. 

 

 

E/2. Szükséges 

E/2.1. 

 

A vendégeket írásban figyelmezteti a 

vízmennyiség használatáról. 

 

E/2.2. Környezetbarát mosó- és 

tisztítószereket használ. 

 

 

E/3. Elvárandó 

E/3.1. 

 

Száraz- és komposztvécéket alkalmaz, 

vagy a vécék öblítése esővízzel, vagy 

szürkevízzel történik. 

 

 

E/3.2. Mennyiségzárású csapokat alkalmaz.  

F.Közlekedés 

F/1. Alapfeltétel 

F/1.1. 

 

 

Szervezett közösségi közlekedés: a 

rendezvény szervezői arra ösztönzik a 

résztvevőket, hogy 

tömegközlekedéssel, egyéb alternatív 

közlekedési eszközzel érkezzenek.  

 

 

F/1.2. Az érkező vendégek számára megfelelő 

számú és minőségű személyzettel 

és/vagy engedélyezett helyszínnel 

biztosítja a biztonságos és kulturált 

parkolás feltételeit. A parkolóhelyek 

kijelölésénél, bővítésénél –különösen 

szabadtéri rendezvények esetén-

figyelembe veszi az adott területre 
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vonatkozó természetvédelmi 

előírásokat. 

 

F/2. Szükséges 

F/2.1. 

 

Információt nyújt a tömegközlekedési 

eszközök menetrendjéről, 

menetidejéről. 

 

F/2.2. Különböző akciókat, napi jegyeket 

ajánl a tömegközlekedési eszközökre, 

külön járatokat szervez. 

 

F/2.3. Kerékpártárolókat alakít ki. 

 

 

F/3. Elvárandó 

F/3.1. 

 

Vezetett gyalogtúrákat és kerékpáros 

túrákat ajánl a vendégek részére. 

 

F/3.2. Közelről szállítható, helyi termelésű 

élelmiszerek és más termékek 

beszerzését részesíti előnyben, helyi 

szállítókat alkalmaz. 

 

 

F/3.3. Akadálymentes megközelíthetőséget 

biztosít. 

 

 

F/3.4. Ideiglenes infrastruktúrát épít ki 

(ideiglenes megállóhelyek, 

különjáratok). 
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Összefoglalás 
 

Láthattuk, hogy az ökoturizmus olyan célcsoportra épít, melynek elsődleges 

motivációja a természet, az adott táj, egy természetvédelmi terület megfigyelése, értékelése, 

az érintett desztináció és környékének kulturális értékeinek, hagyományainak megismerése. 

Emellett a turisták attitűdjében egyre inkább meghatározó szerepet tölt be az 

élményközpontúság, tehát az új élmények megszerzése új helyek megismerésének igényével 

is párosul. A különböző ökotúrák igyekszenek ezen igényeknek eleget tenni.  

Az ökoturizmus egy olyan szemlélet, amelynek célja, hogy a turizmus aktívan vegyen 

részt az ökoszisztéma megőrzésében, vagy helyreállításában, csökkentse minimális szintre a 

természeti erőforrásokra való negatív hatásokat. Az ökoturizmust értelmezhetjük 

gyűjtőfogalomként is, hiszen olyan formáit is jelenti az idegenforgalomnak, amelyek biológiai 

erőforrások fenntartható használatára épülnek az adott ökoszisztéma teherbíró képességén 

belül
26

. 

Az ökoturizmusnak a fenntartható fejlődés jegyében tehát környezet-, természet-, 

kultúraorientáltnak kell lennie, továbbá számos egyéb jellemzővel karöltve egyik fontos 

eleme a helyi lakosság, a helyi gazdaság támogatása.  

Az ökoturisztikai termékekre kidolgozott minősítési szempontrendszerünk reményeink szerint 

elősegítik a Baranya Zöldút mentén húzódó települések, természeti és kulturális vonzerők 

potenciális értékeinek komplex hasznosítását.  

 

  

                                                 
26

 http://www.kvvm.hu/index.php?hid=255&pid=11&sid=11 

 

http://www.kvvm.hu/index.php?hid=255&pid=11&sid=11
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