
Kaposvár, 2014. április 9. 

Öko és/vagy 
fenntartható turizmus 

Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter 



Tartalom 

• Miért kell a változás? 

 

• Turizmus és fenntarthatóság 

 

• A mi eszközeink a fenntarthatóságért 

 



Miért kell a változás? 

Köszönet a 
www.footprintnetwork.org 

munkatársainak 

http://www.fooprintnetwork.org/


Néhány érdekes tény 
• Tudtad-e? 

– Egy fél literes kólában 5 dkg cukor van 

– Egy ember naponta 120 liter vizet használ 
• ennek csak a harmada megy át a testünkön 

– Fél kg marhahúshoz 10,000l víz kell 

– Naponta 190e fővel nő a Föld lakossága 

– Magyarország a Föld lakosságának felső 19%-ba tartozik jólét 
szempontjából 

– Egy átlag magyar állampolgár 50%-kal több kalóriát fogyaszt, 
mint amire szüksége van 

– 10 zsák háztartási szemétből mindössze 1,5 zsák szemét a többi 
hulladék 

– A ma ismert olajkészletek 40-50 év az uránium készletek 90-100 
év múlva kimerülnek 

 



Ökológiai lábnyom és a biokapacitás 
• Egy ember vagy egy adott terület népességének a 

természetre gyakorolt hatását (regeneráló képességét) egy 
hektárban kifejezett mutatószámmal, az úgynevezett 
ökológiai lábnyommal lehet leírni. Ez az „Igény” 

 

• Biokapacitás az adott területen elérhető természeti 
erőforrások mércéje azaz a „Lehetőség” 

 

• 2011-ben az átlag ökológiai lábnyom 2,5-szer nagyobb, 
mint 1961-ben, 2,3 hektár  

 

• A Földön 11,3 milliárd hektár biológiailag aktív föld- és 
tengerfelület van és 7, 1 milliárd ember. Fejenként. csak 
1,6 hektár jut. 

 

Közel 1,5-ös szorzó 



A lábnyom összetevői 
• Fosszilis tüzelőanyagok ártalmatlanítása 

– A fosszilis erőforrások elégetéséből, a földhasználat-
változásból és kémiai folyamatokból keletkező CO2 
elnyeléséhez szükséges erdőterület nagysága 

• Legelőterület 
– A hús- és tejtermékekért, irháért és gyapjúért tartott 

állatállomány eltartásához szükséges terület nagysága. 

• Erdőhasználat 
– A rönkfa, papíralapanyag-, faáru és tűzifa-felhasználás 

alapján becsült terület 

• Halászat 
– A tengeri és édesvízi fajok halászati adatai alapján, 

valamint az újratermelési igényeik alapján becsült 
érték 

• Termőterület 
– Az emberi fogyasztásra, állati takarmányozásra és 

bioüzemanyagok előállítására termelt növények 
termesztésének területigénye 

• Beépített terület 
– Az emberi infrastruktúrához (pl. közlekedés, lakások, 

ipari létesítmények, vízi erőművek tározói) szükséges 
földterület nagysága 



Fenntartható fejlődés 

• A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan fejlődési 
folyamat (földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké stb.), ami  
– kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő 

generációk képességét saját szükségleteik kielégítésére (ENSZ, 1987-es Brundtland-

jelentés) 

– tudja kezelni a környezet elhasználódását úgy, hogy közben ne mondjon le 
sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és igazságosság 
igényeiről. 

 



Föld népessége         Biokapacitás 
Oceánia 

Észak-Amerika 

Latin-Amerika és 

Karibi térség 

Európa 

Ázsia 

Afrika 

A
 F

ö
ld

 n
é

p
e

s
s
é

g
e

 E
ze

r 
fő

 

7,1 milliárd 



Hogy állunk a Föld erőforrásaival? 

 

Beépítet terület 

Halászat 

Erdőhasználat 

Legelőterület 

Termőterület 

Fosszilis tüzelő 
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Hol van Magyarország? 

• Ökológiai 
lábnyom:  

– 3,6 ha 

• Biokapacitás: 

– 2,7 ha 

 

• Globális 
lábnyom: 
– 2,3 ha 

• Globális 
biokapacitás: 
– 1,6 ha 

Beépítet terület 

Halászat 

Erdőhasználat 

Legelőterület 

Termőterület 

Fosszilis tüzelőanyagok 
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Ennyi 
van 

Ennyi kell 
most 



A világ „takarékosabb” fele 

Ha mindenki úgy szeretne élni, ahogy az átlag USA 
állampolgár, akkor 4 Földgolyóra lenne szükség… 



Kitekintés a jövőbe 

 Tényleges lábnyom      

Ha semmi sem változik 

Gyors reakció 

http://www.google.hu/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=ruWPmZGCeXDIjM&tbnid=hoZxor5bNmt-FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://utcanepe.hu/print.php?type=N&item_id=12&ei=Co84UeiJEczItAbm-IHwBg&psig=AFQjCNFTYGnXqjUOwOR5DcI1wmVI7QKcgQ&ust=1362746852205873


Egy lapon 

• Ha így folytatjuk, nem lesz az unokáinknak 
jövője 

 

• Széleskörű tudatformálásra van szükség az élet 
minden területén 

 

• Hogyan? 



Tények 

• Egy közhely lefordítása magyarra: 

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól vettük kölcsön” 

 

• 10 családból 8 a gyermekei boldogulását, 
szebb jövőjét teszi az első helyre, mikor élete 
céljáról kérdezik 

• Hogyan szolgáljuk gyermekeink szebb jövőjét? 

 



A válasz 

• Ha fenntartjuk a Földgolyónk „élhetőségét” 

 

• Azzal, ha a rendelkezésünkre álló 
erőforrásokat okosan használjuk fel 

 

• De konkrétan hogyan? 



Az egerek és a bölcsbagoly  

• Előre is elnézést kérek a szóhasználatért 



Ez a pillanatnyi örökségünk… 

 

Nem kell messzire menni: néhány 
km ide a Nádasdy utca…. 

 
Jelenleg a szemetünk 95%-át 

elássuk…… 



Turizmus és fenntarthatóság 



Az utóbbi 20 évben… 

• A turizmus és turisták száma világ- és hazai szinten is 
drámai módon növekszik 

• Egyre több ember kel útra – felfedezni, pihenni 

• Több ember – nagyobb környezeti hatás – nagyobb 
ökológiai lábnyom 

• Az ökológiai lábnyom már így is nagyobb, mint a 
lehetőségeink 

• Hosszú távú kitekintés kell, egy rövidtávra tervező 
politikai világban 



Tömegturizmus hatásai 
• Káros anyag kibocsátás megnőtt (szállítás, utaztatás) 

• A szemét (hulladékkal együtt) mennyisége nő 

• Nem környezettudatos attrakciók használata 

• Könnyebb-olcsóbb megoldások alkalmazása 

• Az ökoturisztikai utazások iránt az érdeklődés is 
folyamatosan növekszik 

 

 

 

 Csökkentsük a turisták 
számát? 

„Formáljuk” a viselkedést  
a fenntartható irányba? 

Mi a megoldás? 



Ökoturizmus és/vagy fenntartható 
turizmus? 

• Az ökoturizmus saját magát korlátozza 
bizonyos tekintetben: 

 Kis létszámú látogató Sok ember akar utazni 

Csak helyi terméket 
fogyaszt 

Igényelnek nem helyi 
terméket is 

Korlátoz Befolyásol 

DE az ökoturizmus számos módszert ajánl, ami feloldja a fenti 
ellentmondást 



Fenntartható fejlődés – fenntartható 
turizmus – ökoturizmus 

• A fenntartható fejlődés lényege, hogy  
– jelen igényeinket úgy elégítsük ki, hogy 

– a következő generációk legalább ilyen szintű igényei is kielégíthetők 
legyenek hosszútávon.  

• A fenntartható turizmus olyan turizmusformát takar, ahol  

– a környezeti hatás minimális,  

– a turista „fenntartható fejjel” gondolkodik, fogyaszt és cselekszik, 

– kisebb a „látogatás” ökológiai lábnyoma, mintha otthon maradt, vagy 
máshová ment volna 

• Az ökogondolkodás ehhez nyújthat segítséget, hiszen  

– olyan módszereket és gyakorlatokat képvisel, amelyek az ökológia 
lábnyom versus lehetőségeink kordában tartását célozzák. 



Ki a változás kulcsa? 

• Kitől függ hogy lesz-e az unokáinknak jövője? 

Kormányzati 
politika 

Tőlünk, bölcs 
emberektől 

Környezettudatos 
vállalkozók 

Kevésbé 
környezettudatos 

vállalkozók 

Zöld civil 
szervezetek Média 



Stratégiától a kézzel fogható 
eredményekig 

• Következetes, aprólékos tudatformálás 

– Kisgyermek kortól (Handó Juliska és a szemét esete) 

– Széles társadalmi rétegeket érintve  

• „Sokkoló” tények 

– Van akinek ez kell a kizökkentéshez 

• Alternatíva a fogyasztói társadalommal szemben 

– Ökoturisztikai szolgáltatók és termékek szélesedő köre 

– Minden Gyeregyalog tag a maga módján, a saját 
eszközeivel 



Az egerek és a bölcsbagoly  

• Előre is elnézést kérek a szóhasználatért 



Mit tehet egy ökoturisztikai 
szolgáltató? 

• a tartalmas szabadidő eltöltése során 
„bombázni és befolyásolni” a vendégeket 

• Tudatformálás, tudatos vásárlásra ösztönzés, 
ismeretterjesztés 

• Tudatos erőforrás használat 

– Áram, gáz, víz és szennyvíz 

– Hulladék kezelés 

• Megújuló energiák használata 

• Új épületek és új attrakciók abszolút 
környezettudatos kialakítása 

Annak tudatosítása, 
hogy csak rajtunk 

múlik! 



Tudatos vásárlás ösztönzése 

• Felhívni a figyelmet a fogyasztási szokásaink 
potenciális következményeire: 

– Cukros szénsavas üdítők, chips-ek, ízfokozott 
termékek  

– Az „olcsó” a minőség ellen dolgozik és az már 
középtávon csökkenti a vendégforgalmat 

– A zöldség/gyümölcs fogyasztás ösztönzése 

– Az ismeretterjesztő táblák elhelyezése kulcs a 
sikerhez 

 

 
Igen, ez profit kiesés, de mi is a cél? 



Tudatos erőforrás használat 

• Áram 
– Napelem, Fukushima óta féláron 

– Mozgásérzékelő, ahol csak lehet 

– Energiatakarékos égők 

 

Fogyassz kevesebbet, fogyassz megújulót 

• Gáz 
– Fogyasztók folyamatos 

kiváltása más erőforrásokkal 
(áram, biomassza) 

– Eliminálni kell 

 

 

Pl. a Katica Tanya áram 
fogyasztásának 90%-a 
napelemről biztosított 

Pl. Fafűtés és fafűtéses HMV 

Napkollektoros HMV 

Hőszivattyús fűtés (COP 3-4) 



Tudatos erőforrás használat 

• Víz  
– Világkörüli út 2 adat 

– 1 ember napi átlag 120l víz: ennek 30-50%-a megy keresztül a 
testünkön 

– Nyomógombos csap, 

– „Habosító” 

– Esővíz gyűjtés 

– Szürkevíz újrahasznosítás (pl. wellness és fürdő szolgáltatók WC és 
öntözés) 

• Szennyvíz 

– Ha kevesebbet fogyasztunk, kevesebb keletkezik 

– Ökológiai szennyvízkezelés (pl. gyökérmezős) 

 

 

Fogyassz kevesebbet, fogyassz megújulót 



Tudatos hulladékgyűjtés 

• Szelektív gyűjtés 

• „Ne kérj zacskót” 

• Papírcsomagolás 

• 2 heti ürítés 

 

• Papír 
– Gyűjtés  

– Fűtés 

• PET 
– Szelektív gyűjtés 

– „Pénzügyi” motiváció 

• Zöldhulladék 
– Komposzt  

Hulladék vagy szemét? Újrahasznosítás 

Egy turisztikai 
szolgáltatónál 

keletkező szemét 75-
90% szelektíven 

gyűjthető!!!!! 



Aktív befolyásolás 

• Ismeretterjesztő programok 

– „Környezettudatos hétvégék” 

 

• Csak olyan kreatív szolgáltatást fejlessz, ami 
nem fogyaszt energiát vagy ha igen az saját 
magad megújuló forrásból állítod elő! 

 

 

 



Megújuló energiák használata 

• Laikusként 

– 3 napkollektor ellátott egy 150 adagos konyhát és 
éttermet HMV-vel nyáron 

– 1 kW napelem, 1200 kWh áramot termelévente 

– Fatüzelésű kazán és puffer tartály lát el 75+42 fős 
turistaházakat és egy 50 fős kempinget (kb. 120m3 
fa/év – az erdő természetes és másra nem 
hasznosítható fahulladéka) 

– 1db  300W-os szélkerék és 2 autó akkumulátor  
ellát egy házat TV, légkondi és hajszárító nélkül 



Új építés már passzív ház  jelleggel 

• Normál fal 0,40 w/m2K, passzív ház 0,12-
16w/m2K 

• Nincs gáz 

• Fűtés: fa, fa apríték, hőszivattyú 

• HMV: napkollektor, hőszivattyú, napelem, fa 

• Áram: napelem 



Új attrakció fejlesztés 

• Nincs gáz, benzin és gázolaj 

• Ha áram szükséges, akkor települ mellé napelem 

• Ha hő kell, akkor fa, apríték, napkollektor vagy 
hőszivattyú 

• Ha víz kell, akkor esővíz vagy folyóvíz 

• Hulladékgyűjtés csak szelektív módon és 
meggyőződünk arról, hogy az útja végig szelektív 

 



Egy utolsó gondolat 

Mindaddig lehetetlennek 
tűnik, amíg meg nem 

csinálod.  
 

Nelson Mandela 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=s-SBcORUOf3uPM&tbnid=aEYyuA2kDyhZcM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.biography.com/people/nelson-mandela-9397017&ei=m0U6Ud6kHKWo4gSL_oDQDw&psig=AFQjCNGhUPNyt1447xT04RNhqbI-0Cr2Sg&ust=1362859803541886


Köszönöm a figyelmet! 

Handó János 

Katica Tanya Élményközpont 

www.katicatanya.hu 

A DD Ökoklaszter elnöke 

www.gyeregyalog.hu  

http://www.katicatanya.hu/
http://www.gyeregyalog.hu/

