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NYOLC TÉNY A TURIZMUSRÓL

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Évente legalább egy teherautónyi
zúzott márványt szórnak szét az
athéni Akropoliszon, hogy az évi
3 millió turista közül a kézzelfogható
emlékekre vadászók azt vigyék haza,
és ne zsebkéssel hasogassák szét
Görögország egyik csodáját.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Míg a tömegturizmusban egyre
népszerűbb all-inclusive szolgáltatásra
befizetett összegek 80 százaléka nagy
nemzetközi szállodaláncokhoz vándorol,
addig az ökoszálláshelyek esetében
a részvételi díjak 95 százaléka a helyi
gazdaságban marad.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
|2

A világban az ökoturisták átlagosan 30%-kal
hosszabb ideig tartózkodnak a célterületen, több
szolgáltatást vesznek igénybe, fajlagosan több bevételt
jelentenek a helyiek számára azokkal összehasonlítva,
akik csak egy-két napra utaznak el a területre, vagy
csak átutaznak rajta.

Németországban egy 260 ágyas szállodában
évente 125 köbméter karton-, 16,5 köbméter papír-,
6,2 köbméter ételmaradék, 52 köbméter üveg-,
2,5 köbméter fém- és 484 köbméter vegyes hulladék
keletkezik. Ez a halom nagyobb, mint maga az épület.
A nemzetközi turisták száma 1950 óta
a huszonnyolcszorosára nőtt a világon, elérte
a 700 milliót, 2020-ban pedig már 1,6 milliárdan
utaznak majd nyaralni. Egy felmérés szerint minden
ötödik ember a „napfény-tenger” kombinációt keresi.
Tudósok előrejelzései szerint 2015-re
az éves ózonréteg-károsodás felét a légi
közlekedés okozza majd, amely nagyrészt
a tömegturizmushoz köthető.

A Baleár-szigeteken komoly vízproblémák
léptek fel, mert a naponta többször
zuhanyzó turisták miatt a helyi lakosságnak
nem maradt öntözővize.
A Balaton környékén a 20. század második felében
felélénkülő tömegturizmus és az üdülőingatlan-építések
hatására olyan környezeti terhelés érte a tavat, amelynek
akár részleges orvoslása is több milliárd forintba kerülne.
Források: UNEP, Kaland az Élet, Turizmusonline, Ökoturizmus, Zöld úton a turizmusért,
ENSZ Idegenforgalmi Világszervezet, GKI Gazdaságkutató
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

A turizmus a világon az egyik legnagyobb
és legdinamikusabban fejlődő szolgáltatás.
Európában 12 millió ember, a lakosság 3,4 százaléka dolgozik a turizmusban, amely átlago-

A turizmus ökológiai lábnyoma: információ és tanácsok úticél- és szálláshelyválasztáshoz.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

EGY HÉT CIPRUSON VAGY
HELYI ÖKOTURIZMUS

?????????????????????????????????

san közel 4 százalékkal járul hozzá az országok
jövedelméhez. A turizmus gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatósága igen fontos –
az utóbbi szempontjából nem túl örvendetes
jelenség, hogy a gazdasági jólét növekedésével,

?????????????????????????????????

úgy tűnik, együtt jár, hogy gyakrabban, hosz-

?????????????????????????????????

szabb időre és messzebbre utazunk.

?????????????????????????????????

A TURIZMUS ÖKOLÁBNYOMA

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

A fenntartható turizmus lényege, hogy a nyaralás során felhasznált erőforrások ne lépjék túl a
mai ismereteink szerint fenntarthatóan rendelkezésre álló mennyiséget. Ha mindenki úgy

?????????????????????????????????

utazna, mint az átlag európai, vajon túlélné-e a

?????????????????????????????????

Föld? A Természetvédelmi Világalap (WWF) az

?????????????????????????????????

hogy ezt vizsgálja. Kutatásukat az Egyesült

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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ökológiai lábnyom módszerét használta arra,
Királyságban végezték, ahol két utazási iroda
által ajánlott, a britek körében népszerű nyaralást hasonlítottak össze: egy kéthetes, repülőgépes utat Ciprusra, valamint Mallorcára.

Ökológiai lábnyom

lorcai nyaralásának két hete alatt egyötödét,

Az ökológiai lábnyom egy mérőszám, amely

Cipru-son pedig a felét elhasználja ennek az

megmutatja, hogy egy embernek a bolygónk

éves keretnek!

mekkora területére van szüksége életmódja

Mindez fontos szempontokat nyújthat

fenntartásához. Segítségével megmérhetjük,

ahhoz, hogy megtervezzük, milyen gyakran,

hogy a fogyasztással, a termeléssel, lakásaink

mivel, milyen messzire és milyen típusú nyara-

felépítésével és fenntartásával, a hulladékter-

lásra menjünk (vagy mehetünk?), ha nem aka-

meléssel milyen mértékben terheljük a termé-

runk többet használni a Föld erőforrásaiból

szetet, és mekkora földterületre van szüksé-

annál, mint ami még fenntartható.

günk mindehhez. Az ökológiai lábnyomot
bármilyen fogyasztási egységre ki lehet számolni: államoknak, városoknak, lakóházaknak is

Utazás, szállás, étkezés

lehet ökolábnyoma.

Jelentősen csökkenthetjük nyaralásunk környezeti hatását, ha lakóhelyünkhöz közel fekvő
célpontokat választunk.

A nyaralások ökolábnyoma a következő főbb

Nyaralásunknak kisebb környezeti hatása

tényezőkből tevődik össze:

lesz akkor is, ha környezetbarát szálláshelyet

• utazás és kirándulások a nyaralás helyszínén:

választunk. Ezekből már Magyarországon is

milyen messzire és milyen járművel utazunk;

válogathatunk különböző minősítések és beso-

• a nyaralás során keletkező hulladék
és szennyvíz;
• élelmiszer: milyen távolságból érkezett
és mennyire feldolgozott ételt fogyasztunk;
• a szálláson felhasznált energia (hűtés, fűtés,
világítás, szórakozás stb.) mennyisége.

rolások (pl. környezetbarát termékjelek, zöldszálláshely-láncolatok), illetve saját értékelésünk alapján. Amire érdemes odafigyelni:
• A szálláshely elhelyezkedése és kialakítása ne
veszélyeztesse a helyi élővilágot, valamint harmonikusan illeszkedjen a helyi közösség életébe!
• Környezetbarát kialakítású legyen: minden

Ha egy londoni Mallorcára vagy Ciprusra indul

szobában külön szabályozható fűtéssel/hűtéssel

nyaralni, nyaralása ökolábnyomának legtekin-

és világítással; természetes szellőzéssel; környe-

télyesebb részét (kb. felét) a repülőút jelenti,

zetbarát, azaz természetes anyagokból készült,

amelyet a nyaralás alatt keletkezett hulladék és

újrahasználható berendezéssel felszerelt.

az elfogyasztott élelmiszerek követnek. E

• Környezettudatosan működtessék (pl. zöld

három tényező a ciprusi és mallorcai pihenés

energia használata; szelektív hulladékgyűjtés;

ökolábnyomának is több mint 90%-át jelenti.

elsősorban helyi biotermékekből készült éte-

Fontos azonban az is, hogy milyen messzire

lek; nem osztogatnak sok hulladékot termelő

utazunk: minél távolabbi az úti cél, annál

kozmetikumokat, ajándékokat; nem mossák

nagyobb a lábnyom. Ezen túl lényeges, hogy

feleslegesen a törülközőket, stb.)

milyen hotelt választunk: a brit tanulmányban

• A vendégeknek ajánlott programok ne veszé-

kiválasztott ciprusi szálláshely kevésbé környe-

lyeztessék, zavarják a helyi élővilágot és a közös-

zettudatos, így a nyaralás lábnyomát tovább

ség életét!

növeli. A Föld eltartóképességét figyelembe
véve fejenként évi 1,8 hektárnyi terület állna
minden lakos rendelkezésére. Egy brit a mal5|

A környezet- és közösségtudatos szálláshely
kiválasztásában a következő címkék segíthetnek:
AZ EURÓPAI UNIÓ ÖKOCÍMKÉJE
Környezettudatosan működtetett szálláshelyek pályázhatnak használatára,
Európában van már ilyen ifjúsági szállás és hotel is (a részletesebb ismertetést lásd az 50. oldalon).
Magyar példa: a Kolping Hotel Alsópáhokon és a szarvaskői Öko-Park Panzió
További információ: www.ecolabel-tourism.eu
KÉK ZÁSZLÓ (BLUE FLAG)
Nemzetközi ökocímke, amelyre környezettudatosan működtetett strandok és
kikötők pályázhatnak. Sokszor találkozhatunk vele például Horvátországban
és Görögországban is.
További információ: www.blueflag.org
EMAS
Környezetközpontú irányítási rendszert működtető szálláshelyek, utazási
irodák és egyéb létesítmények használhatják a logót. Olaszországban például
találunk ilyen üdülőhelyet (Bibione).

A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG „ZÖLD SZÁLLODA” MINÔSÍTÉSE
A díjra a Magyar Szállodaszövetség tagjai pályázhatnak, akiknek be kell számolniuk arról, hogy működik-e szállodájukban zöld csoport, használnak-e
újrahasznosított papírtermékeket, kínálnak-e bioételeket, milyen energiatakarékossági és hulladékkezelési programot valósítanak meg. A Magyar
Szállodaszövetség Zöld Szállodája 2009–2010 cím viselésére a következő szállodák jogosultak: Alsópáhok: Kolping Hotel Spa & Family Resort,
Balatonalmádi: Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Budapest: Andrássy
Hotel, CEU Hotel, Best Western Hotel Hungária (Danubius), Danubius Hotel
Flamenco, Budapest Szálloda (Danubius), Radisson SAS Béke Hotel
(Danubius), Mercure Budapest Buda, Mercure Budapest City Center, Mercure
Budapest Duna, Mercure Budapest Korona, Mercure Budapest Metropol,
Mercure Budapest Museum, Novotel Budapest Centrum, Novotel Budapest
Danube, Novotel Budapest Congress, Sofitel, Eger: Hunguest Hotel Flóra,
Eger-Szarvaskő: Öko-Park Panzió, Galyatető: Hunguest Hotel Galya,
Hajdúszoboszló: Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda, Hunguest Hotel
Béke, Kecskemét: Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotel, Lillafüred:
Hunguest Hotel Palota, Lipót: Orchidea Hotel, Sárvár: Park Inn, Sopron:
Sopron Hotel, Szeged: Hunguest Hotel Forrás, Novotel, Székesfehérvár:
Novotel, Tapolca: Hunguest Hotel Pelion (forrás: Magyar Szállodaszövetség).
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Ebben az írásban az utazások, nyaralások kör-

együtt dolgoznak, pl. szélkereket vagy ökohá-

nyezeti hatásairól és azok csökkentéséről esett

zat építenek.

szó elsősorban. Fontos azonban a turizmus

A fentiekben felvetettek alapján is látható,

helyi társadalomra és gazdaságra gyakorolt

nem egyszerű hiteles ökoturistának lenni.

hatásaira is gondolunk. Ebből a szempontból

Azonban számos lehetőség van, amelyek segít-

kínálnak érdekes kikapcsolódási lehetőséget a

ségével – egy kis vizsgálódással és körültekintés-

közösségi turisztikai kezdeményezések, prog-

sel – nem lehetetlen környezettudatos nyaralást

ramok. Ezek a helyi közösség bevonásával, a

szervezni. Talán érdemes azon is elgondolkodni,

helyi kultúrára és szokásokra építve kínálnak

hogy felelősen milyen gyakran és milyen messzi-

nyaralási lehetőséget, amelynek során a nyara-

re tervezhetjük kikapcsolódásunkat.

lók találkoznak a helyi közösséggel, megismerik mindennapjaikat és gyakran be is kapcsolódhatnak az életükbe, akár úgy is, hogy velük

| Vadovics Edina |
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?????????????????????????????????

2008-ban 8,4 millió légi utas fordult meg Ferihegyen, negyedük fapados járattal repült. Előrejelzések
szerint 2015-ig évi 20 millióra emelkedhet a repülőtér utasforgalma. Miért éri meg egyre több embernek,
hogy repülőre szálljon?

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

A két legvalószínűbb ok: a repülés egyre egyszerűbbnek és olcsóbbnak tűnik az egyéb közlekedési módokhoz képest. Budapestről 42
légitársaság összesen 88 úti cél felé indít közvetlen repülőjáratokat. A célállomások háromnegyede Európában, egy-kétezer kilométeren
belül található, a legtöbb országba pedig nem
kell már se vízum, se útlevél. A magyar turisták
tíz legkedveltebb úti célja között egyre több a

?????????????????????????????????

„repülős” célpont. Horvátország, Olaszország,

?????????????????????????????????

Ausztria vagy Románia autóval is elérhető, de

A FELLEGEKBEN JÁRNI

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Bulgáriába, Görögországba, Franciaországba
már kényelmesebb repülni.
Egy nemzetközi felmérés szerint az összes
Európából induló utazás közel kilencven százalékának célja szabadidő-eltöltés volt, és minden harmadik utas tengerpart és napfény felé

?????????????????????????????????

vette az irányt; az utak ötöde volt körutazás;

?????????????????????????????????

közel egyhatoduk kulturális program és város-

?????????????????????????????????

sok alig 14%-ot tettek ki, pedig hajdanán a

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

látogatás. Az üzleti vagy szakmai jellegű utazárepülés azon kevesek luxusa volt, akik megengedhették maguknak, vagy akiknek a cég fizette az útját. Mérlegre téve az út megtételéhez
szükséges időt, kényelmet és a földi lehetőségeket, „olaszba” vagy „spanyolba” a repülés ma
már jóval csábítóbb, mint a családi autózás
vagy a turistabuszozás.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

NEM CSAK MAGASAN ÉRDEMES

?????????????????????????????????

2008-ban augusztus volt a legforgalmasabb

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

hónap. Ekkor a budapesti repülőtér közel 935
ezer utast szolgált ki. Jogos a következtetés: a
magyar repülni vágyók többsége nyaralni
szállt. Jobbára délre, akár a madarak. Csakhogy egy fecskecsapat és egy 70 tonnás repülőgép környezetterhelése merőben eltérő.
Budapest Európa közepe, majdnem minden

?????????????????????????????????

nagyváros két órán belül elérhető repülővel.

?????????????????????????????????

idejét is figyelembe véve azonban a 600 kilo-
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A kényelmet, a repülőtérre jutás, a becsekkolás

méternél rövidebb utakra semmiképp nem éri

kedési eszköz. A fő kérdés az, hogy indokolt-e

meg repülőre szállni.

az utazás: valóban érdemi munkával, tartalmas

Egy 1500 kilométeres londoni repülőút alatt

városnézéssel vagy valódi kikapcsolódással

egy utas a saját testsúlyának megfelelő (56 kg,

telik-e majd az ott töltött idő. Az igazi pazarlás

73 liter) kerozint „éget el”. Már amennyiben

nem az utazással okozott közvetlen környezet-

teljes a repülőgép kihasználtsága: ha ötből egy

terhelés, hanem ha a kint töltött időt fölöslege-

szék üres, máris 20%-kal romlanak az arányok

sen vesztegetjük el.

(70 kg, 92 liter utasonként). A kondenzcsíkok

Repülővel, közúton, sínen, gyalog, kerékpá-

lényegében üvegházgázokból – szén-dioxidból,

ron, autóval, vonaton vagy repülve: nem az a

nitrogén-oxidokból és vízpárából – állnak: egy

fontos, hogyan juthatunk A pontból B-be,

1500 km-es repülőút során utasonként 518 kg

hanem az, hogy megéri-e, és ha igen, miért.

szén-dioxidnak megfelelő káros anyag kerül
a levegőbe.

| Perneczky László |

Energiafelhasználás szempontjából minden
utas szállításához 736 kilowattóra energia
szükséges, ami egy 60 wattos villanykörte éves
fogyasztása. További érdekes adat, hogy ha a
jelenleg adómentes kerozint is olyan ökoadók
terhelnék, mint a „földi benzint”, a londoni út
ára közel húszezer forinttal nőne utasonként.
FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN
A repülés még mindig inkább tömegközlekedés, mint az autózás. De az általa okozott közvetlen környezetterhelés és szennyezőanyagkibocsátás nagyságrendileg épp akkora,
mintha ugyanazt az utat autóval tennénk meg.
Csakhogy a kétórás repülőúthoz csak kétszer
három kilométernyi aszfaltút kell, míg egy
másfél napos autózáshoz 1500 kilométernyi
autópálya. Igaz az is, hogy nem lehet mindenhova repülni, ráadásul a közutakat százezrekmilliók használhatják, évtizedeken át, míg a
repülőgépekbe csak pár száz utas fér be.
Nem érdemes tehát azt firtatni, hogy egy
igazi Tudatos Vásárló vajon inkább a gyors, de
szennyező és drága repülőutat, a rugalmasabb,
de éppoly szennyező autót vagy a repülésnél
hatodával környezetkímélőbb, de időigényesebb vonatot választja-e. A távolságtól, időkerettől, költségvetéstől, szállítandó tömegtől
függően változó lehet a legmegfelelőbb közle9|

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

STOPPAL
AFRIKÁBAN
Hely sem igen akad itt a kanyarban, de azért
kiteszem a kezem a nyerges vontatónak, és
lám, megáll. Ketten ülnek benne, sötét bőrűek,
kerek fejűek, első pillantásra is mások, mint a
sivatagi berberek, akiktől jövök. A fiatalabbik

?????????????????????????????????

vigyorogva húzza fel bálnahátizsákomat, majd

?????????????????????????????????

hátramászik az ágyra, átengedvén nekem a
jobb oldali ülést. Felkapaszkodom a guruló

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

karavánszerájba, hol nehéz illat lengedez, alig
látni ki a körben húzódó sötétbordó függönytől,
képektől, felakasztott szövetcsíkoktól, Koránidézetektől meg számtalan egyéb tárgytól.
Indulunk. Kövérkés sofőrünk a fejét csóválja:

?????????????????????????????????

vegyem le a műszerfal tetején trónoló műanyag

?????????????????????????????????

dobozról a hanyagul odalökött garabonciás

?????????????????????????????????

nem lát tőle a tükörben? Mond valamit arabul,

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

kalapomat. Értetlenül teszem máshová: talán
mire a másik kinyitja a dobozt, a megvillanó
kazettasorból beilleszt egyet a magnóba. Némi
zúgás után mantraszerű szöveg tölti be a teret.
– Korán? – sandítok a sofőrre. Bólint.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Így már világos. Műanyag tokba rejtett
Koránra sem illik kalapot tenni.
Élesen, megszállottan nyomja a szavakat a
fülembe a hangszóró. Kellett nekem ide beszállnom, morgolódom magamban, most aztán hallgathatom ezt a vonyítást!
Ekkor megszólal belül az igazság nyugodt,
csendes hangja.

ÚTON

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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Miért, talán nem az igazi Afrikát akartam
megismerni? Ugyan hol kerülhetnék közelebb
ehhez, mint itt, a kamion fülkéjében?
Megnyugodva hátradőlök e hangos, ám kétségkívül valódi Marokkó-buborékban. Sikerült.
Itt vagyok.
Noha ők másképpen törik a franciát, valahogy megértjük egymást a testvérpárral.
Lassan, egyre lehetetlenebb utacskákon fúrjuk

magunkat előre, negyven, majd csak húsz kilo-

Általában éjjel vonatoztunk, hogy így is spórol-

méteres sebességgel, végül már öttel megyünk

junk a szállásdíjakon. DOMINO jegyet vettünk

valami kavalkádban. Szamaras kordékat előz-

a MÁV-nál, amelyben a nemzetközi jegyár mel-

getünk, mindegyikről vagy húsz ember lógatja

lett még kétszer huszonnégy órás belföldi út is

a lábát, főképpen mályva- meg rózsaszín leber-

benne foglaltatott Törökország területén, csak

nyegekbe burkolódzott nők. Elképesztő a lát-

egy kiegészítő szelvényt kellett kérnünk hozzá.

vány, a kavarodás, a színek, a rendetlenség, az

Első utunk Isztambulból Ankarába, majd onnét

embertömeg, a laza és vad mozgás keveréke.

délre, Kappadókiába vezetett. A szerelvény zsú-

Ha már reménytelenül beragadtunk a puszta-

foltsága miatt nem tudtunk egymás mellé ülni

középi hetivásárba, leengedem az ablakot.

barátommal, Szabival, de ez nem okozott gon-

Integetnek, mosolyognak ránk.

dot, mert fáradtak voltunk, és pillanatokon

Szereted a távoli vidékeket? Kétféleképpen

belül álomba ringatott minket a zötykölődés.

járhatsz rajtuk. Rongálhatod a tájat a saját kocsid

Nemsokára élénk zsivajra ébredtem, s bódult

magányában, hagyhatod, hogy más külföldiekkel

agyamnak időre volt szüksége, hogy felfogja a

együtt tereljenek. Ekkor, bár otthonról elindultál,

hangzavar okát. Az ülések közötti folyosón

sohasem érkezel meg a másik országba.

Szabi állt a kalauzzal szemben, körülöttük, a

A másik lehetőség belépni az ott lakók vilá-

vagon teljes hosszában pedig izgatottan hado-

gába. Nem muszáj stoppal, a helyi busz, vonat,

nászó, ordítozó emberek. Szabi a szemét dör-

hajó éppúgy elvisz az emberek közé. De csak

zsölte, a kaller zavartan pislogott, én pedig arra

az, amivel ők járnak.

gondoltam, hogy itt most lincselés lesz. Ki
| Murányi Péter |
www.ugroeger.freeblog.hu

tudja, milyen iszlám törvényt sértett meg a
haverom, talán horkolt, mint egy disznó?
Szerencsére gyorsan beigazolódott az a
buddhista igazság, hogy a dolgok teljesen

ÉJ-MÉLYBŐL
FÖLZENGŐ…
Amennyiben az Európai Unióhoz való
csatlakozás összes kritériuma kimerülne
abban, hogy a társulni kívánó államok
vasúti közlekedése rendben legyen,
Törökország már régen a tagországok közé
sorolhatná magát. Néhány évvel ezelőtt volt
szerencsém többször is keresztülvonatozni
az ázsiai területek északi részén, s bizony
nagyon meglepődtem a vonalak fejlettségén
és az utazási körülményeken: tiszta, kényelmes szerelvényekben utaztunk,
ráadásul egészen baráti árakon.

mások, mint aminek látszanak. Kiderült, hogy
előzőleg a kalauz lecsekkolta Szabinál a nemzetközi jegyet, de látni akarta a kiegészítő tikettet is, ami viszont nálam volt. A nyelvi korlátok
miatt barátom az értetlenséget választotta
viselkedési mintaként, a kalauz viszont nem
engedett az igazából. A kocsiban utazó török
kosárlabdacsapat ekkor szurkolóival együtt egy
emberként Szabi segítségére sietett: hevesen
gesztikulálva, üvöltözve próbálták rábírni a
vasutast, hogy ne szekálja a külföldi vendéget.
Nagyon jó érzéssel aludtam vissza, amikor
elrendeződtek a dolgok, csak egyetlen kérdés
nyugtalanított: ha ezek a napbarnított bőrű,
keleti vonásokat hordozó srácok valamelyike
bajba kerülne egyszer Pesten, mondjuk a 7-es
buszon, milyen segítségre számíthatna az utasok részéről?

| Török Róbert Jutro |
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LASSÚ ÉLET,
GYORSVASÚTON
Pár éve kaptam rá, azóta, ha tehetem, nem
hagyom ki: Budapest–Brüsszel–Budapest,
vonattal! Egy utazási iroda helyében a
„vacsora Pesten, reggeli Münchenben,
ebéd Kölnben, délutáni kávé Brüsszelben”
szlogent használnám.

Erre nem is gondolok, hiszen az ICE vonaton
kemény munkanap indul, még csak 7.30, de én
már dolgozom: nyílnak a mappák, megindulnak a gondolatok. Nem is tudom, a német munkatempó sugallja-e ezt – körülöttem mind
hasonlóan szituált utasok, komputerrel, iratkötegekkel felszerelve (jaj, mi lett belőlem!), vagy
ennyire el lennék maradva? Mindenestre végre
kezdhetek egy munkanapot úgy, hogy nem az
elektronikus üzeneteket töltöm le. Ma a lényegre koncentrálok. A másnapi megbeszélés vagy a

De lassan a testtel: ez nem vakáció, hanem

következő napok programjai foglalják le min-

munka. Rögtön kifejtem bővebben, de addig is,

den gondolatom. Ennyi kell. Mármint hogy kell

hogy kétség ne lehessen felőle, leszögezem,

egy jó fél nap átgondolni, hol is állunk, mi is vár

épp egy brüsszeli EU-s megbeszélésre tartok.

ránk. Egy ilyen megbeszélésre ráadásul átlag

2004-ben volt, hogy először megcsináltam.

30-50 oldal anyagot kell alaposan ismernem.

Akkor még inkább a kihívás vonzott: vajon

Ahogy a gondolatok megérnek, az újra áttanul-

lehetséges-e, vajon élhető megoldás-e a vonat?

mányozott anyag pedig fogy, úgy terül szét előt-

Hát nekem az. Bár a távolság tisztelete arra is

tem a táj, a vonat meg csak „suhan”: 250-300

megtanít, hogy nem kell mindenhová szemé-

km/óra, követem a kijelzőn. Kávét parancsol-e?

lyesen elutazni. Igaz, a „fapados” sajnos még

Kérdezi a német vasutas. Naná! Ezt mindig itt

mindig tisztességtelenül olcsóbb (nem feltétlen

iszom meg, a vonaton hátradőlve. Kicsit több

flexibilisebb). Ez is benne van. De a kihívás az

mint négy órát fogok itt dolgozni, időnként a

kihívás, tehát irány Brüsszel, vasparipán.

tájba veszve a gondolataimmal. Ilyen lenne a

Kalandra fel!

„lassú élet” 21. századi kiadása? Olvasok és

A vonat a Keletiből indul, 20.20-kor. Másnap

gondolkodom. Na de van egy kedvenc útszaka-

14.35-re érek Brüsszelbe. Először hálókocsi, majd

szom is, hadd említsem meg: ahol egy ideig az

Münchenben gyorsvasútra (InterCityExpress:

autópálya mellett párhuzamosan halad a vasút.

250–300 km/óra utazósebesség) szállok át.

Soha nem fogom elfelejteni, amikor először

Előtte még reggelit veszek, vagy egyből meg is

tapasztaltam az érzést: határozottan elsuhanni a

reggelizem a müncheni pályaudvaron. 35 per-

kétszázzal repesztő autók mellett.

cem van itt, a vonat még soha nem késett.
Bécs–München–Nürnberg–Brüsszel…

Háromnegyed tizenkettő. Kölnbe értünk.
Ideje sétálni egyet, megmozgatni a tagjaimat.

A „lassú élet” kapcsán az jut eszembe ezek-

De alig várom azt is, hogy a pályaudvar épüle-

ről a városokról, hogy azok piacai a 13-14. szá-

téből kilépve felnézhessek a dóm égbe szökő

zadtól kezdve évszázadokig a magyar szürke

tornyaira. (Ha nagyon akarnám, itt letölthet-

marha fő fogadóállomásai voltak, ahova az élő

ném az elektronikus üzeneteket, ingyenes „hot

állatot saját lábán terelték. Akkoriban egy ilyen

spot” hozzáférést biztosítanak a pályaudvar

út több hetet is igénybe vett. Most Münchenig

körül. De nem akarom.) Ha úgy kívánom, 30

egy éjszakai vonattal eljutok, kora délután már

percem van, hogy megint vegyek valami néme-

Brüsszelben is vagyok. A 21. század emberének

tes, minőségi harapnivalót a pályaudvaron, de

lassú életét élem. Vajon tudnék-e tovább lassulni?

ha akarom, lehet másfél órám is, egy „alapo-
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sabb” ebédszünetre. Innen rendszeresen indul-

A www.mav-start.hu vagy a www.elvira.hu

nak vonatok Brüsszelbe. A következő vonat, ha

oldalon azonban külföldi úti cél esetén még

ismét gyorsvasúttal megyek, két és egynegyed

mindig nem tüntetik fel az árakat, ezért annak

óra alatt ér oda. Ezen a vonalon lassan meg-

telefonon vagy személyesen kell utánajárnunk.

emésztem a München és Köln között olvasotta-

• Belföldi és külföldi utazási információt is

kat. Közben a kávés ember is megérkezik: „friss

kapunk a MÁV Direct helyi tarifával hívható szá-

kávét, kapucsínót”.

mán, a 06 40 49 49 49-en. Érdemes itt tájéko-

Ez már Aachen, a határon vagyunk. Innen

zódni a külföldi utakról, mert ma már több eset-

megint más a táj, ez már Belgium, megismerni,

ben hirdetnek akciókat, fapados jegyeket egy-egy

persze elsősorban a településekről. Még másfél

nemzetközi járatra. Például már 13 euróért

óra, és odaérek, de van még mit lapozgatni,

Bécsbe, 40-ért Zürichbe juthatunk, ha kifogjuk.

átgondolni. Sebaj, Brüsszelben lesz még egy fél

• Éjszakai vonatozáshoz érdemes hálókocsi-

délutánom. És itt is vagyunk, időben. A vonat-

vagy hálófülkejegyet venni. Ha az egységes

nak „nem szokása” késni errefelé, legalábbis

európai határon, a schengeni övezeten belül

10 percnél többet semmiképp. Irány a hotel (15

utazunk, akkor akár végigalhatjuk az egész

perc séta az állomástól, nem egy óra utazás –

éjszakát, hisz a határokon nincs ellenőrzés.

tudjuk, miről van szó)!

Készüljünk rá, hogy az övezeten, illetve az EU-n

Másnap este megint vonatra szállok – hogy

kívüli országokba menet azonban éjszaka is fel

ezúttal Frankfurton keresztül – hazautazzak,

fognak ébreszteni útlevél-ellenőrzéshez.

hasonló stílusban.

• Jegyet interneten vagy telefonon is lehet vál| Szlezák József |

tani belföldi InterCity vonatokra, és a pályaudvarokon külön ablak van, ahol ezt fél órával az
indulás előtt sorban állás nélkül fel lehet venni.
Rövidebb távra (100 km-en belül) automaták-

HASZNOS
ÖTLETEK
VASUTAZÁSHOZ

ból is tudunk jegyet venni. A nemzetközi pénztárakban a sorbanállási idő kiszámíthatatlan, ezért
érdemes a jegyet korábban megvenni.
• A belföldi InterCity járatokra minden utasnak kötelező kiegészítő helyjegyet váltania.
Ezt, ha tudjuk, hogy pontosan melyik vonattal
szeretnénk menni, akkor a jegy vásárlásakor
célszerű megvenni, ha pedig nem, akkor külön

Bár környezetvédelmi szempontból
kétségtelenül az egyik legjobb választás,
a vonatozás mégis sokak számára nyűg.
Néhány tipp, hogy legközelebb minden
flottul menjen.

is megvásárolható a vonat indulása előtt. Felár
fejében (220–520 forint) a vonaton is vehetünk
helyjegyet.
• Külföldi EuroCity vonatok többségére a
vonatjegyen kívüli helyjegy váltása nem kötelező. Ha mindenképp biztosítani szeretnénk a

• Nemrég megújult a MÁV internetes menet-

helyünket, akkor persze érdemes, de általában

rend-szolgáltatása, melynek segítségével már

nem szokott gondot jelenteni a helytalálás

nemcsak az országon belül, de több külföldi

helyjegy nélkül sem.

városba is megtervezhetjük (vas)útunkat.
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• Akik ódzkodnak a vonatozástól, mert attól

Játékok

tartanak, hogy koszos-büdös járatokkal kell utaz-

Könnyen repül az idő a vonaton, ha van a tar-

niuk, hosszabb külföldi út előtt beugorhatnak a

solyunkban pár egyszerű játék, amelyet a gye-

pályaudvarra, és szemügyre vehetik a vonatot,

rekekkel, családdal játszhatunk.

amely a célállomásra indul. Lehet, hogy kiderül:
éppen megfelel higiénés elvárásaiknak.

Hangverseny: hányféle hangot tudsz kiadni

• Ha van rá mód, a kevesebb átszállással járó

hangszerek nélkül?

útvonalat válasszuk. Így nem kell izgulnunk,
hogy elérjük-e a csatlakozást, és a csomagok

Csomagolós: egymás után mindenki mond egy

elvesztésére is kisebb az esélyünk.

eszközt, amelyet magával visz a nyaralásra.

• Ha a gyerekek nincsenek hozzászokva a

Amikor új eszközt mondunk, el kell ismételni,

vonatozáshoz, gyakoroljuk 2-3 órás belföldi

amiket előttünk mondtak. Aki elvéti a felsoro-

utakon a vonatozást, mielőtt hosszabb vonatút-

lást, kiesik.

ra indulnánk.
• Az útra vigyünk magunkkal szendvicset,

Csoportosítós: ki tudja felsorolni a legtöbb…

italt és kisebb helyen elférő játékokat, hogy

mezei virágot, háziállatot, mesefigurát stb.

lekössük a gyerekeket. A gyógyszeres dobozt, a
fogkeféket és a fogkrémet is mindig a legköny-

Szoborjáték: ki tud legtovább mozdulatlan

nyebben hozzáférhető csomagba tegyük.

maradni.

• Családi vonatozásnál semmiképpen se
vigyünk egy csomagnál többet fejenként, és ha

Ki vagyok én? Bújjunk egy virág, híres ember,

lehetséges, az is legyen gurulós vagy könnyen

állat stb. bőrébe, a többiek tegyenek fel kérdé-

hordozható hátizsák.

seket, és találják ki, kik vagyunk.

• Hosszabb útnál kérdezzük meg a kalauzt,
hogy melyek azok az állomások, ahol hosszabb

Szólánc: mindenki mondjon egy szót, amely az

ideig áll a vonat – ilyenkor leszállhatunk egy kis

előző szó utolsó szótagjával/hangjával kezdő-

friss levegőt szívni.

dik. Aki nem tud mondani, kiesik.
| Kármán Erika |
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?????????????????????????????????
Utaztam már repülővel, busszal, hajóval, vonattal és autóval is. Kivettem a részemet én is a klíma tönkretételéből.
Legutóbb 2006-ban ültem repülőre – elég rossz lelkiismerettel. Akkor elhatároztam, legközelebb kerékpárral megyek
Skóciába. Szeretek biciklizni, szeretnék kevesebbet ártani, és természetesen szerettem volna bebizonyítani, hogy
lehetséges 2000 kilométert emberi erőből megtenni.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Az utazás fő tanulsága azonban mégsem az
volt, hogy van környezetbarát utazási megoldás, hanem az, hogy ha A-ból gyorsan B-be sietünk, akkor ha nyerünk is némi időt, minőségileg – az élmények szintjén – sokat veszítünk.
Gondoltam, hogy kalandos lesz a túra, de a
valóság minden várakozásomat felülmúlta.
Sokkal intenzívebb és tartalmasabb volt, mint
amire számítottam. Ez nem jelenti azt, hogy

?????????????????????????????????

minden szempontból „kellemesebb” is, de

?????????????????????????????????

összességében mindenképpen értékesebb,

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

mint egy gyors helyváltoztatás. Kényelmesnek
nyilván nem volt mondható – a szó hétköznapi
értelmében –, de fizikailag mégiscsak pozitív a
mérleg, hiszen megtapasztaltam és megtanultam egy csomó mindent a testem működéséről,
teljesítőképességének határairól és a psziché-

?????????????????????????????????

egészségesebb és kiegyensúlyozottabb lettem.

20 NAP, 2000 KILOMÉTER

vel való kölcsönös összefüggéseiről. Fittebb,

TOUR DE KLÍMA:

?????????????????????????????????

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

A távolságokat illető érzékelésem is megváltozott. Nemcsak arról van szó, hogy Európában
most már semmi sem tűnik igazán távolinak –
biciklivel sem –, hanem arról, hogy mivel minden egyes kilométert a saját erőmből tettem
meg, minden kilométer sokkal megérdemeltebbnek, jogosnak és őszintének tűnt. Nemcsak
hogy nem kellett lelkiismeret-furdalást éreznem
az elégetett kőolaj miatt, de a haladás hálával,

?????????????????????????????????

elégedettséggel és önbizalommal is eltöltött.

?????????????????????????????????

megváltozott. A kilométerek nem pusztán

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

A tájjal, a környezettel való kapcsolatom is
legyőzendő távolságot, elütni való időt jelentettek. Látványok, színek, formák, illatok, érzések, élmények és találkozások során haladtam
át. Naponta hosszú órákon keresztül hallgattam a gumi surrogását és a menetszél süvítését.
A monotónia és a folyamatos koncentráció olykor meditatív állapotba repített, az erőfeszítés
pedig időnként a kimerültség határáig sodort.

?????????????????????????????????

Ebben az állapotban a legegyszerűbb dolgok is

?????????????????????????????????

irányba elsuhanó biciklis mosolya, egy út men-
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mámoros érzéssel töltöttek el: az ellenkező

valahol eltemetve mégiscsak volt bennem egy
ilyen elvárás, amit sikerült kioltani. Belgiumban a hihetetlen választékos angolsággal beszélő és rendkívül udvarias melósok leptek meg
egy benzinkút kávézójában, egy helyközi buszmegállóban pedig – ahol éjszakára megágyaztam magamnak – azt tapasztalhattam meg,
hogy a rendőrjárőröket az én biztonságom és
hogylétem is érdekli túl azon, hogy vajon
István, a szerzô

veszélyt jelentek-e a környékre.

tén előbújó gomba, egy kellemes, napos dél-

Európán átgurulva láthattam hogyan élnek,

után, egy segítőkész idegen vagy a Dunában

közlekednek és kommunikálnak az emberek.

velem együtt fürdőző vadkacsák társasága.

Kívülállóként belátást nyertem a valódi életükbe:

Nem kerülhettem meg a problémákat sem:

nem turistáknak szánt díszleteket, hanem való-

a túra kihívások, küzdelmek sora volt. A lazán,

di részleteket láttam. Különös, életre szóló

nagy vonalakban előkészített útitervvel hintá-

élmény volt, hogy az elindulás és a megérkezés

ba ültettem magam, amely a kalandos sponta-

által keretbe foglalt idő mintha egy meseíró

neitás és a rémisztő elesettség, kiszolgáltatott-

által megkomponált történet lett volna: előre

ság között ringatott. Rengeteget tanultam

elrendeltnek tűnő „véletlen” találkozások, a

magamról. Arról, hogy mire vagyok képes önál-

cselekményt előrelendítő vagy éppen elterelő

lóan, hogyan tudok helytállni idegen környe-

események, akadály, küzdelem és megoldás,

zetben, kire számíthatok ott, és hogy milyen

színes karakterek, öröm, mélyrepülés és katarzis.

rengeteget köszönhetek az engem körülvevő

Ezek után már nem is tudom, lehet-e utazásnak

embereknek. Azért volt minden eddiginél

nevezni azt, amikor az ember a lakhelyéről szinte

„igazibb” utazás ez, mert egyszerre szereztem

teleportál a célállomásra. Az utazás számomra

külső és belső ismereteket.

már biztosan az úton levést, a kiinduló- és a cél-

Az útba eső országokon, vidékeken való

állomás között eltöltött időt, a haladást, az új

áthaladás pótolhatatlan élményekkel gazdagí-

találkozásokat és a tanulást fogja jelenteni.

tott az emberi találkozások, kapcsolatok szint-

Az igazi élmény abban van. A többi puszta pihe-

jén is. Igyekszem amúgy is előítéletektől men-

nés. Szünet a következő utazás előtt.

tesen élni, de azért csak ragad időnként az
emberre ez-az, akarata ellenére is. Az út abban
is segített, hogy ezeket lemossam. Egy szlovák
kocsmában a pultos néni már-már zavarba ejtően hálás volt, amiért két-három szót az ő anyanyelvén gügyögtem el. „Ahány nyelvet tudunk,
annyiszor ember vagyunk” – mondta cserébe
tört magyarjával. Üdítően laza, barátságos és
közvetlen németekkel találkoztam a Rajna
mentén, de Bajorországban is. Nem mintha
kifejezetten merev, rideg és távolságtartó
emberekre számítottam volna, de úgy látszik,
Wolfgang Linzből. Megjárta Isztambult,
Hamburgot és Szicíliát is két keréken
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„Jó-jó, de biciklivel azért mégsem lehet eljutni
más kontinensekre, egzotikus tájakra...”
Egyrészt el lehet. Másfelől... miért is kellene?
Utazásom híre számos régi és új ismerősömet
inspirálta rövidebb-hosszabb biciklis túrákra.
Egy pár napos tekerés a horvát tengerpartig, a
Tátra csúcsai közé, Erdély tájaira vagy éppen
szomszédaink nagyvárosaiba éppen annyi – ha
nem több – élményt, újdonságot és tanulságot
tartogathat, mint egy bangkoki városnézés.
Túrám előtt azt gondoltam, hogy rendkívüli
tettet készülök végrehajtani. Igazán jó lendülettel sikerült rajtolnom, az első három nap
szinte repültem, így szárnyalt az önbizalmam
is. Bécs előtt kevéssel aztán összetalálkoztam
Daviddal, egy német madárkutatóval, aki egyiptomi kiküldetéséből tért haza az ócskapiacon
David 3000 km-t tekert Egyiptomból Brémába

vásárolt 30 eurós, egysebességes biciklijén.
Ekkor kezdtem felfogni, hogy amit teszek, az
talán rendkívüli, de semmiképpen sem egyedülálló. Számtalan európaival találkoztam még az
út során, akik ezer kilométereket tettek meg
kerékpárral úgy, mintha az a világ legtermészetesebb dolga volna.
Skóciai pihenőm után délnek vettem az irányt,
hogy részt vegyek a második Klímatáborban.
A találkozó a londoni Heathrow repülőtér tövében zajlott, tiltakozásul a reptér bővítése és
általában a légi közlekedés ellen, mivel az
rendkívül komoly mértékben járul hozzá a klímaváltozáshoz. Az egyhetes akció során minden döntést konszenzusos módszerrel hoztunk, vegán ételeket ettünk, valamint napés szélenergiával működtettük gépeinket.
Mindezt rendőrségi kamerák és puskamikrofonok kereszttüzében.

| Ferenczi István |
A Klímatábor

|18

© Rafalocechowski | Dreamstime.com

19|

?????????????????????????????????
Az emberi tevékenységek hatása a környezetre, köztük az egyre nagyobb tömegeket megmozgató turizmus, sokszor
védett fajok életterét veszélyezteti.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN)
már hat évtizede követi nyomon a világ veszélyeztetett fajainak sorsát. A veszélyeztetett
fajok nevét és helyzetük változását az ún. Vörös
listán teszik közzé, amely sajnos évről évre
egyre hosszabb. Az elmúlt közel egy évtized
során a kihalás által közvetlenül fenyegetett
fajok száma leggyorsabban a növényeknél és a
kétéltűeknél gyarapodott: a növényfajok száma ebben a kategóriában 909-ről 1589-re nőtt,

?????????????????????????????????

és ma már 441 kétéltűfaj szerepel a listán,

VESZÉLYEZTETETT FAJOK

?????????????????????????????????

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
|20

szemben az 1996-os 18-cal. 2008-ban közel
tizenhétezer veszélyeztetett faj szerepelt a Vörös
listán, ebből a Magyarországon előforduló
állatfajok száma ötvenöt, valamint egy hazai
növényfaj is megtalálható.
| Andacs Noémi |

Ismertebb vörös listás fajok a Földön

szumátrai orrszarvú
(Dicerorhinus sumatrensis)
© Tazzi | Dreamstime.com

feketecsőrű gólya
(Ciconia boyciana)

atlanti albatrosz
(Diomedea dabbenena)
amuri leopárd
(Panthera pardus orientalis)

irrawaddy delfin
(Orcaella brevirostris)

perui bukóhojsza
(Pelecanoides garnotii)

tigris (mind a hat alfaja)
(Panthera tigris)

koronás (v. üstökös) pingvin
(Eudyptes sclateri)

északi királyalbatrosz
(Diomedea sanfordi)

orangután
(Pongo pygmaeus)

galápagosi pingvin
(Spheniscus mendiculus)
© Maxpometum | Dreamstime.com

bonobó
(Pan paniscus)

sima tok
(Acipenser nudiventris)

© Uzuki | Dreamstime.com

© Mawear | Dreamstime.com

közönséges csimpánz
(Pan troglodytes)

óriáspanda
(Ailuropoda melanoleuca)
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Ismertebb vörös listás fajok Magyarországon

vörösnyakú lúd
(Branta ruficollis)

közönséges ürge
(Spermophilus citellus)

dunai galóca
(Hucho hucho)

kerecsensólyom
(Falco cherrug)

viza
(Huso huso)

sőregtok
(Acipenser stellatus)

parlagi sas
(Aquila heliaca)

európai nyérc
(Mustela lutreola)

túzok
(Otis tarda)
rákosi vipera
(Vipera ursinii rakosiensis)
nagy hőscincér
(Cerambyx cerdo)
kékcsőrű réce
(Oxyura leucocephala)

nyugati piszedenevér
(Barbastella barbastellus)

|22

nyugati földikutya
(Nannospalax leucodon)

lápi póc
(Umbra krameri)

Feketelista
Az alábbi emléktárgyak vásárlása hozzájárul a veszélyeztetett fajok fennmaradási kilátásainak
további romlásához. A felelős utazó nem vásárol
1.

elefántcsontból készült dísztárgyakat, ékszereket vagy
az elefánt bőréből készült tárcákat;

2.

tengeri teknősök páncéljából készített használati és dísztárgyakat, például csizmát,
fésűt, szemüvegkeretet, ékszert, de kitömött teknőst sem;

3.

tengerparton gyűjtött kőkorall darabkákat;

4.

tokhal ikrájából készült kaviárt, amely nem rendelkezik zárjeggyel;

5.

természetből begyűjtött szárazföldi teknőst;

6.

vadonból begyűjtött kaktuszokat, orchideákat vagy húsevő növényeket;

7.

olyan gyógyhatású készítményeket (tapaszokat, kapszulákat),
amelyek veszélyeztetett állatok vagy növények (pl. tigris, tatárantilop,
pézsmaszarvas; indiai törpebogáncs, orchideák) részeit tartalmazzák;

8.

krokodil, varánusz, kígyó és más védelemben részesülő hüllők
bőréből készült tárcákat, táskákat, öveket;

9.

vadonból befogott majmokat, papagájokat, egzotikus hüllőket, kétéltűeket;

10. képkeretbe tett skorpiókat, lepkéket vagy más ízeltlábúakat.
| Práger Anna|
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
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?????????????????????????????????

Az utazás fogalma sokáig egybefort a szervezett utazással, ki-ki pénztárcájának és igényeinek megfelelő utazási
irodát választott, hogy velük töltse éves rendes szabadságát. Ez alól csupán a stoppal utazó, kispénzű fiatalok
lógtak ki. Ôk voltak a valódi utazók. Vajon mi a helyzet manapság, egyáltalán ki vág neki egyedül egy
„szervezetlen” külföldi túrának? Tippek és tanácsok önszerveződőknek.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

TÁRSAS UTAZÁS MÁSKÉPP

?????????????????????????????????

Lényegében bárki nekivághat, aki kellő elhivatottságot érez magában, hogy a kiszemelt úti
célt az általa megválasztott útitársakkal vagy
egyedül derítse fel, és vágya, hogy elvegyüljön
a számára új, így rengeteg élményt és felüdülést adó országban. A legtöbb embert nemcsak
kényelmi szempontok vezérlik, amikor befizet
egy társasutazásra, hanem az élmény megosztásának lehetősége is. De miért ne oszthatnánk

?????????????????????????????????

meg élményeinket a helyiekkel vagy a hozzánk

?????????????????????????????????

hasonlóan utazgató világvándorokkal? Ehhez

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

csupán alapszintű nyelvtudás és minimális
elszántság szükséges, a többi jön magától. Az
alacsony költségvetésű, hátizsákos utazás előnye, hogy a helyiekkel azonos módon és stílusban járhatunk be egy régiót, és sokkal közelebb
kerülünk annak megismeréséhez. A köszönése-

?????????????????????????????????

ket mindig viszonozzuk, akár saját nyelvünkön

?????????????????????????????????

is! Tanuljunk meg pár szót a helyiek nyelvén,

?????????????????????????????????

elismerésüket, és éreztetjük velük, hogy való-

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

és bátran használjuk azokat! Ezzel kivívjuk
ban azért utaztunk országukba, mert kíváncsiak vagyunk rájuk. A gesztus a lényeg. Ha így
utazunk például a Közel-Keleten, akkor nagyon
hamar egy vendégszerető helyi családnál találjuk
magunkat, és olyan élményt kapunk, amelyről
egy társasutazás résztvevője nem is álmodhat.
Általános nézet, hogy a szervezetlen utazásra
csak fiatalok vállakoznak, de valójában az életkort felülírja az életszemlélet. Utazásaim során
egyaránt találkoztam tinédzser korú, nyolcvanéves sőt akár nagycsaládos utazókkal is, akik
mind arra a megállapításra jutottak, hogy egy
afrikai országban az ember ugyanúgy száll fel
egy buszra, megy be a szállásra vagy ül be étterembe (netalán vásárol és főz), mint otthon.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

HIVATALOS ÉS KÖZÖSSÉGI INFORMÁCIÓFORRÁSOK
Helyismeret hiányában a felkészülést és tájéko-

?????????????????????????????????

zódást remek útikönyvek és az internet böngé-

?????????????????????????????????

úrral, aki egy utazási iroda prospektusát
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szése segíti, de találkoztam olyan tasmán öreg-

lapozgatva járta be Közép-Amerika országait.

hatjuk, turistaként honnan lehet bejutni

Ha valamit már látott, az adott ország hirdeté-

Irakba, és merre találjuk a legjobb uruguayi

sét tartalmazó oldalt egyszerűen kitépte,

kocsmákat. Ha pedig fényképes élménybeszá-

kidobta, lapozott és utazott tovább. Az egyéni

molókra vágyunk, látogassuk meg az utifoto.hu

utazók könyvtárának klasszikus darabjai az

oldalait.

ausztrál Lonely Planet sorozat kiadványai, de
ide sorolhatnánk a Footprint, a Rough Guide

Hasznos honlapok

vagy a Bradt könyveit is. Sajnos ezek mára

Országinfók:

annyira kinőtték magukat, hogy eredeti szere-

www.kulugyminiszterium.hu,

pük (travel survival kit = utazási túlélőcsomag)

www.fco.gov.uk, www.cia.gov

helyett a középosztálybeli fiatalokat célozták

Praktikus információk utazás-

meg. A korai írásokban természetes volt a

és szállásszervezéshez, beszámolók:

legolcsóbb szálláshelyek megemlítése olyan

www.tripadvisor.com, virtualtourist.com,

helyeken is, mint például Tahiti. Manapság

www.utazas.com, www.utifoto.hu

inkább a netes fórumokban és az alternatív

Egészségügy:

magánkiadók (pl. Moon) könyveiben bízhatunk.

www.utazaselott.hu, www.who.org

Sokan automatikusan a Magyar Külügyminisztérium (kulugyminiszterium.hu) hon-

Biztosítás:
www.alpinclub.hu, www.diveinsurance.com

lapjára klikkelve próbálnak tájékozódni, mely
sajnos nagyon elavult, és csak a hírekben szerep-

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

lő konfliktusok helyszíneiről közöl naprakész

Ha valaki családdal, de nem szervezett formá-

információkat. Saját tapasztalat, hogy az olda-

ban szeretne utazni, a hátizsákos turizmus szá-

lon található hibákat (pl. afrikai követségek

mukra is bátran ajánlható. Higgyük el, ha nem

címei stb.) annak ellenére sem javítják, hogy az

vagyunk körülményesek, a feladat nem lesz

erre figyelmeztető udvarias e-mailt visszaiga-

bonyolultabb egy hétvégi kirándulásnál. A leg-

zolják. Ezzel szemben például a brit külügy

többen gyermekük egészsége miatt aggódva

hasonló honlapja (fco.gov.uk) naprakészen

választanak európai, szállodás nyaralást, de ha

frissíti az adatokat. A CIA (amerikai Központi

belegondolunk, hogy a távoli országokban is

Hírszerző Ügynökség) országinfóit (The World

élnek családok, sőt az ott dolgozó külföldiek is

Factbook, cia.gov) viszont csak az nézze, aki

családostul települnek ki, bátrabban kezdhe-

hisz a cég elfogulatlanságában.

tünk tervezgetni. Pár éves gyerekkel már nyu-

A netes fórumok közül a fent említett úti-

godtan választhatunk olyan tiszta és kulturált

könyvek honlapjain találhatók naprakész,

úticélokat, mint pl. Thaiföld vagy Indonézia, de

világjárók által írt fórumok. Kicsit üzletiesebb a

akár Afrika turisták által látogatott helyeit is

tripadvisor.com, ahol az adott célállomásról

felkereshetjük. Családos utazóknak a hosszú,

találunk információkat, repülőjegyet és szállást

fárasztó, egy-egy ország egészét bejáró utazá-

is foglalhatunk, illetve utazók tapasztalatait

sok helyett inkább azt javasolnám, hogy jelölje-

olvashatjuk. Ennél nagyobb és jobb a virtual-

nek ki egy bázist, és onnan csillagtúrázva járják

tourist.com közösségi oldala, ahol élményein-

be a környéket. A lényeg, hogy a gyerekek

ket fotókkal és témára bontva oszthatjuk meg tár-

velünk együtt betartsanak néhány egészség-

sainkkal. Magyar viszonylatban az utazas.com

ügyi szabályt, és legyenek nyitottak a helyi

lapja viszi a prímet, innen könnyedén megtud-

specialitásokra.
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Utazás előtti egészségügyi kérdéseinkkel ne

be, amit aztán végigdolgozhatnak. Elsőre fur-

a tapasztalatlan háziorvoshoz, hanem a Nem-

csa párosításnak tűnik, de lényege, hogy az uta-

zetközi Oltóközpont szakembereihez fordul-

zók megvalósíthatják álmaikat, és karitatív

junk! Mivel itt a felvilágosítás és oltás „futósza-

munkát végezhetnek. Ez lehet biológus mellet-

lagon” történik, a központ meglátogatása előtt

ti asszisztenskedés vagy egy falu vályogtéglás

keressük fel az utazaselott.hu vagy az angol

iskolájának felújítása. Mindenki jól jár: a turis-

nyelvű who.org honlapot!

ta pénzt és munkát adományoz, a szervezet

Utazás előtt kössünk biztosítást, de ne dől-

vagy a kutató pedig pénzhez és ingyen munka-

jünk be a hirdetéseknek. A napi több száz forin-

erőhöz jut. Az így végzett önkéntes munkákat a

tos utazási biztosítások helyett használhatjuk a

nehézségük szerint különböző kategóriákba

bankkártyánkhoz járó ingyenes utasbiztosítást,

sorolhatjuk, az afrikai óvodában tevékenykedő

de indulás előtt mindenképpen érdeklődjünk,

turista munkája össze sem hasonlítható egy terep-

hogy pontosan milyen szolgáltatásra jogosít ez

biológus mellett serénykedő asszisztensével.

a fajta biztosítás. Ha kell, lépjünk be az osztrák
Alpin Club Egyesületbe (OeAV, alpinclub.hu),

UTAZÁS

vagy kössünk búvárbiztosítást (diveinsurance.

• A sajátunk mellett vigyázzunk a helyiek

com). Nyugatra semmiképpen ne utazzunk

egészségére is: nemcsak a trópusi betegségek

biztosítás nélkül, de Közel-Kelet vagy Ázsia

lehetnek veszélyesek ránk, de például egy benn-

országaiban aránylag olcsón megúszhatunk

szülött faluban vagy főemlősöket nevelő telepe-

egy kórházi kezelést, és a gyógyszerek ára is fil-

ken az általunk bevitt influenza is komoly prob-

léresnek mondható.

lémákat okozhat.

Általános szabály, hogy kevés holmival élve-

• Védett helyeken és a kis faluközösségek által

zetesebb az utazás, mosni és pólót venni bárhol

fenntartott területeken keressük fel a látogató-

lehet. Teljesen felesleges méregdrága túrafel-

központot (Visitor Center), ahol általában

szerelést vásárolnunk, ha a helyiek egy szál

helyiek dolgoznak azon, hogy a látogatókat

rövidnadrág és papucs kombinációjában is

megismertessék a környék nevezetességeivel és

elvannak. Komolyabb eső ellen például nem

a látogatásra vonatkozó szabályokkal.

létezik jó esőkabát, még a Kongó-medence

• Ne akarjunk mindig adakozni! Sok helyen a

mélyén is műanyagot használnak, a többi szét-

kéregetők és „szegény” kisgyerekek kizárólag a

ázik. Ha magashegyi túrára indulunk, és a cél

turisták megjelenése miatt kezdenek koldulni,

nem Svájc, hanem a Himalája, az ehhez szük-

az így megszerzett pénzre és „ajándéktárgyak-

séges felszereléseket a helyszínen fillérekért

ra” semmi szükségük. Ez a gyerekek esetében

megvásárolhatjuk. Ha a serpáknak jó, talán

azt váltja ki, hogy iskola helyett inkább a köny-

nekünk is megteszi.

nyű pénzszerzési lehetőséget választják. Egyegy mosoly, ajándék fénykép, közös játék vagy

ÖNKÉNTES MUNKA

sport sokkal nagyobb örömöt és élményt nyújt

Egyre nagyobb réteg szeretné elkerülni a

még az éhes gyereknek is, mint a munka nélkül

tömegturizmusban való részvételt és értelme-

megszerzett pénz.

sen eltölteni szabadságát, ezért mind népsze-

• Támogassuk a helyieket! Ha lehet, vásárol-

rűbb az önkéntes munkával egybekötött „nya-

junk közvetlenül a készítőknél, a kisebb közös-

ralás”. Ennek lényege, hogy a mindennapi

ségek által üzemeltetett boltokban. Töreked-

életbe belefásult turisták olyan utakra fizetnek

jünk arra, hogy a helyiek által működtetett
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szálláshelyeket, éttermeket stb. használjuk.
• Ha lehet, gyalog, biciklivel vagy más környezetbarát módon közlekedjünk, és idegen országokban is bátran használjuk a tömegközlekedést!
• Összességében próbáljunk úgy utazni, hogy
az nekünk és az általunk meglátogatott helyeknek is élvezetes és élménydús legyen! Bármerre
is járjunk, azon legyünk, hogy a helyieknek ne
menjen el a kedvük a külvilágtól. A pozitív emlék mindkét fél számára fontos.
• Utazásaink szervezéséhez csak olyan céget
válasszunk, amely a fenti szabályokat szem előtt
tartva munkálkodik!
Hazatérésünk után se feledkezzünk meg a
helyiekről! Sok esetben egy-egy pozitív vagy
negatív észrevételünkkel nagyban segíthetjük
az adott helyen folyó munkát. Egy nemzeti park
megalapításában, kialakításban szorgoskodó
kutatók számára például meglehetősen nehéz
és fáradságos munka meggyőzni az addig
vadászatból, földművelésből élő helyieket,
hogy gondoljanak az ökoturizmusban rejlő
lehetőségekre, térjenek vissza a hagyományos
termelésre (akár korlátozott vadászatra is), az
idelátogatóknak pedig büszkén mutassák be életmódjukat és élőhelyüket. Akár évek telhetnek el,
mire ez beindul, ezért a támogató vagy építő jellegű kritikus szavak sokat segíthetnek abban,
hogy a kezdeményezés ne legyen hiábavaló.
| Buzás Balázs |
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?????????????????????????????????

ÖKOTURIZMUS – A MAGA HELYI ÉRTÉKÉN

?????????????????????????????????

A szó, ökoturizmus, szinte önmagát magyarázza. De inkább csak úgy tűnik. Aztán mégis.
Úgyhogy kezdjük a meghatározással! − javasolja beszélgetőtársunk, Kelemen Zoltán, az ökoturizmus
népszerűsítésében úttörő szerepet játszó Magosfa Alapítvány elnöke.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

A legegyszerűbb: természetjárás. Ám ez nem
ökoturizmus, hiszen ha a keleméri tőzegmohalápra bevágtatok mezítláb, fôleg bakancsban,
az természetjárás a javából, de egyből látszik,
mi nem: nem túl öko. Nemzeti parkok látogatása (értsd: védendő természeti értékek felkeresése) szalonképes magaviselettel: egész jó.
Fôleg egy olyan korban és országban, ahol széles körben és sokféle megoldás közül ez a legkínálkozóbb választás.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Itt hosszú szünet következett, ezért most fussuk át, mi minden rejlik az ökoturizmusban
úgy igazán! Továbbra is a turisták fenntartható
mértékű és minőségű jelenléte – a tájban.
Azután tudatosan a védendő értékekhez fűződő helyekre költött pénz. Én kedvelem a kék

?????????????????????????????????

meztelen csigát. A kék meztelen csiga a Zemp-

?????????????????????????????????

lénben él, de az élőhelyét jelentő völgyet eset-

?????????????????????????????????

Zemplénbe a pénzem, hogy ott inkább a szelíd

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

leg vízerőművé változtatják. Azért viszem a
vendéglátás erősödjön a völgyzárógát híveinek
csoportja helyett. Persze a kék meztelen csigás
témánál összetettebb érdeklődési felületet is
ápolhatok, ahol helyet kapnak kulturális értékek, illetve az adott táj mindenestül, amelyet
egészében akarok támogatni. De itt még mindig főként csak az én elvárásaimról van szó.
A non plus ultra ezeken a tereken olyan látogatást tenni, hogy az minden ízében (lokálisan és
globálisan) a bolygója, faja és népe sorsát felelősséggel megélő ember svádáját mutassa.
De milyen is ez az öko-über-turista, már ami
rajta múlik?
• Amennyiben lehet, közösségi közlekedéssel
érkezik.
• Ottléte során próbál vásárlásával a helyi termelésbe-gazdaságba pénzt tolni (ottani tehén
tejét nyeli, nem a szokásos bolti izét).

?????????????????????????????????

• Él a helyi lehetőségekkel, így erősítve azo-

?????????????????????????????????

beugrós minaretmászáson át a bérelhető csacsi-
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kat. Az ingyen körbejárható tűzoltószertártól a

fogatig hosszú és érdekes a sor; a lényeg, hogy

kék meztelen csiga, inkább csak császkálnék,

az ott élőket gyarapítsa. Mindezt elvárható kri-

vitorláznék, strandolnék, de a panzió a pénze-

tikai igénnyel, tehát a bóvlit kerülve.

mért gondoskodjon arról, hogy ne chilei cse-

• A szálláshely kiválasztásánál előnyben ré-

resznyét ebédeljek, és szelektíven kezeljék a

szesíti a helyi érdekeltségeket és a környezetba-

szemetemet. Mert nekem ez a globál-ökohep-

rát megoldásokat alkalmazó szolgáltatókat

pem, és ez rendben van így.

(szennyvíz-, energia-, hulladékkezelés és ismét
csak helyi termék az asztalon).

Most a kínálati oldal ismertetői, kvázi mit tud

• Hajlandó adott esetben akár kis kalákával,

egy gáncstalan ökoturisztikai szállásadó.

adománnyal beszállni a fölkeresett kulturális és
természeti kincsek állagának megóvásába.

Nemzeti-táji stílusjegyek, környezetbe illeszke-

• Nem fölszínesen kapirgál, hanem hosszabb

dés, hagyományos építőanyagok, zöldporta ho-

időt eltöltve és magát a ház-falu-járás szöveté-

nos fajokkal, helyi alapanyagok és specialitások,

be nyitott szívvel és fejjel huppantva, megkere-

bicaj-kenu-távcső stb. kölcsönzése, túraajánlat és

si a genius locit, a hely szellemét.

-vezetés, helyi munkaerő, természet-környezet-

• Nyugodt, csak így. Talán ez a legnehezebb.

kultúramegőrzésben mindenféle jeleskedés,
helyiek véleményének és érdekeinek szem előtt

Most tágítsunk! Mindezt nemcsak tornácon és

tartása. Ilyen egy jó hajlék, na. Azért egyelőre

sátor előtt, tojásrántottát reggelizve, a Belső-

ez is állatorvosi ló, akár az ideális turista leírá-

Somogy vagy a Zemplén valami elvarázsolt

sa, de a házinéni legalábbis próbálja egyenérté-

falujában-erdejében lehet(ne), hanem egy

kűnek tekinteni az ökológiai és a pénzügyi

többcsillagos penzióban, teszem, a Balaton-fel-

megfontolásokat.

vidéken, egyből a parton. Szinte az összes elvárás teljesíthető, tetejébe a „civilizációs mini-

Most, kedvcsinálónak, következzen két pedig-

mumszint” alá nem hajló, valszeg pénzes, de

rés ökoturisztikai célpont. A Duna–Dráva Nem-

választásából ítélve mindenképp kedves kun-

zeti Park és az Írottkő Natúrpark, pusztán ábécé-

csaft is lehetőséghez jut, hogy jó irányba költse

sorrendben.

a forintját. Néha engem csöppet sem érdekel a
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Duna–Dráva Nemzeti Park

nokkal, kaszálással, szemételszállítással, tűzi-

A dél-nyugati határfolyó hazánk legtermésze-

fával, klotyóval. Korrekt. A túrára adott év már-

tesebb állapotú, természeti értékekben nagyon

cius 31-ig fogadnak el jelentkezéseket. Az elbí-

gazdag vízi világát élteti. Hogy ilyen maradha-

rálás során előnyt élveznek a még „szűz”

tott, egyrészt határszerepének is köszönheti.

pályázók. Mindösszesen évi ezeregynehány-

Másfelől ugyanez a szerep korlátozott rendel-

száz fő él a hét táborhelyet érintő élménylehe-

kezési jogot hagy hazánknak a folyó jövőjét ille-

tőséggel, kiknek 80–90%-a elégedetten teszi le

tően. A nemzeti park mindenesetre a megőrzés

az evezőt. A többieknek túl nomád, úgy tűnik.

eredményes hátországának bizonyult mind a

Sebaj… A nemzeti park a férőhelyből kiszoru-

szomszéd vízerőművelőivel, mind a honi

lókat más, hasonlóan szelíd formával igyekszik

kavicsmágnásokkal folytatott harcban. Feladata

megkínálni (kerékpáros és lovas túrák, tanös-

persze a megőrzésen túl a bemutatás is.

vények), és egyben bízik benne, hogy déli

Magas szakmai színvonalon látja ezt el az

szomszédunk is ihletet kap a jelenleg teljesen

általuk ellenőrzött vízi turizmus. Május 1. és

spontán és gyakran felbukkanó horvát sport-

szeptember 15. között indulnak a legfeljebb 35

társak helyes mederbe tereléséhez. A Nemzeti

fős kenukaravánok. Hogy ne legyen torlódás

Parkban természetesen még sok egyéb látniva-

(tömeges zavarás) a folyón, a csoportok két-

ló és program akad a Dráván kívül.

három naponta követik egymást, és minden
szálláshelyen pontosan egy éjszakát kell eltöl-

Írottkő Natúrpark

teni (persze a túrából szakaszokat is lehet telje-

Igazi sikersztori. A ’97-ben kikiáltott ökoturiszti-

síteni). A táborhelyek és a pihenőhelyek kőbe

kai köztársaság nagyon biztató prototípus. Nem

vésett táborhelyek és pihenőhelyek. De gond-

hiszem, hogy sok olyan ember van, aki a viszony-
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lag kis területen kínált összes lehetőséggel megis-

testvérével, a Geschriebenstein Naturparkkal.

merkedik. Az ökoturizmus meghatározásában

Szoros együttműködésük a menüt határon túli

használt nézőpontok zömét tudatosan fölveszik a

fogásokkal gazdagítja, és vice versa, jön a

kínált csomagok összeállításakor.

sógor. (Tulajdonképpen lefektetett cél a két

A lehetőségekről a prospektusok tömören,

natúrpark majdani egyesülése.)

pontosan tájékoztatják a célközönséget, ezzel
egyben meg is teremtve azt. Ülj bringára vagy

Magyarországon persze még számos kikapcso-

gyalogolj, itt nincs messze semmi, itt van min-

lódási lehetőség várja az új rend (ökológiai

den a közelben, és minden hiteles.

felelősségtudat) szabadidejükben sem profán

Mazsolázzunk! Ha a Drávánál a természetjá-

híveit. És ha valaki, teljes joggal, rákérdezne,

rásra fókuszáltunk, most a kulturális kínálatból

hogy a fönt választott mintaműhelyek kínálatá-

(bár mindkét helyszín megengedné a szerep-

ban hol és mennyire kap szerepet az olyan még

cserét). Hímestojás-készítés, virágvásár, búcsú,

föntebb követelt szolgáltatás, mint a szállás-

Szent György-járás, borverseny, forrásrámolás,

hely szelektív szemétkezelése, megújuló ener-

búcsú, vadászmise, gyógyteakóstolás, búcsú,

giaforrásokkal operálása, őshonos növények a

falunap, utcaszínház, csipkeművészek kiállítá-

kertben stb., annak hadd idézzük az athéni

sa, búcsú, szüret, advent, dalfesztivál, király-

székhelyű Ökoklub véleményét, mely „…az

nap, jelmezes futás, búcsú. Mindez nem válik el

ökoturizmusra nem úgy tekint, mint a turisz-

élesen a természetjárástól. Számos túraútvonal

tikai ipar egy szegmensére, hanem egy folya-

egységet alkot a kulturális felhozatal apropói-

matra, amely megváltoztatja a turizmust.”

val, mintegy helyzetbe hozva egymást. A natúr-

Szóval türelem.

park természetes egységet alkot osztrák iker-

| Kovács Gyula |
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Jómagam kitüntetett érdeklődéssel figyelem a
hazai ökoturizmus érdekében tett állami erőfeszítéseket, mivel turizmuskutatóként némi
rálátással bírok a nemzetközi kínálat ámulatba

AZ ÖKOTURIZMUS HELYZETE
MAGYARORSZÁGON

?????????????????????????????????
A szabadidejüket a természetben töltő turisták tevékenységére egyformán használják a vidéki,
az aktív és a zöld turizmus kifejezéseket. Az árnyalatnyi különbségeket és az ökoturizmus hazai
lehetőségeit ismerteti a turizmuskutató.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

ejtő termékeire. Magyarország éppen az egyediség tekintetében szenved hiányt: a növény- és
az állatvilág, illetve a ritka földtani képződmények nem képesek olyan különlegességeket
felvonultatni, amelyek számottevő külföldi

?????????????????????????????????

vendégforgalmat vonzanának. Természetesen

?????????????????????????????????

nem vitatom a pannon táj kuriózumának szá-

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

mító fűfélék, a madárvilág vagy a barlangok
Magyarország turizmusában játszott szerepét,
de ezek nem mérhetőek Afrika, Ázsia vagy
éppen Amerika nemzeti parkjaiban található
egyedek vonzerejéhez. A nemzetközi turizmusipar a fizetőképes, nem ritkán vagyonokat érő

?????????????????????????????????

fényképezőgépekkel felvértezett, speciális

?????????????????????????????????

ruházattal és felszereléssel útnak induló turis-

?????????????????????????????????

mékét. Az ökoturistákat nem szabad összekever-

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

tákra alapozza az ökoturizmus elnevezésű terni a falvakban pihenő, olykor-olykor a közeli
erdőbe tévedő nyaralókkal vagy a gombászó
kirándulókkal, de a zöldmozgalmak kerékpározó aktivistái sem sorolhatók az ökoturizmus
klasszikus résztvevői közé. Ugyan azzal kapcsolatban is megoszlanak a vélemények, hogy
milyen az igazi ökoturista, abban közös véleményen vannak a szakértők, hogy az ökoturizmusban jelentkező kereslet tudatos viszonyt
épít ki a célterület természeti környezetével, és
tevőlegesen, a fenntarthatóság elveit figyelembe véve formálja annak rendjét.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Mi az ökoturizmus?

?????????????????????????????????

kon alapuló formája, amelyben a turisták fő

?????????????????????????????????

1. A turizmus minden természeti erőforrásocélja a természet, illetve a természetközeli kultúrák megfigyelése és megóvása.

?????????????????????????????????

2. Oktatás és a természeti jelenségek megisme-

?????????????????????????????????

3. Általában – de nem kizárólagosan – kis
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rése is kapcsolódik hozzá.

csoportok számára szervezett helyi vállalkozá-

gon éppen száz év múlva, 1972-ben hozták

sokra épül.

létre az elsőt, az azóta világörökséggé avan-

4. Minimalizálja a természeti és a társadalmi-kul-

zsált Hortobágyi Nemzeti Parkot. Véleményem

turális környezetre gyakorolt káros hatásokat.

szerint Hortobágy mellett az Aggteleki- és a

5. Támogatja a természet védelmét a követke-

Szlovák-karszt barlangjai, valamint a Fertő

zők révén:

tó/Neusiedler See kultúrtáj tekinthető a hazai

• gazdasági hasznot hajt a természeti környe-

ökoturizmus legreménytelibb célterületeinek.

zet megőrzésével foglalkozó fogadó közössé-

Az ENSZ Idegenforgalmi Világszervezet

gek, szervezetek és hatóságok számára,

(World Tourism Organisation) 1 százalék körül-

• a helyi közösségek számára foglalkoztatási és

ire becsüli az ökoturisták arányát. A Központi

bevételi lehetőségeket teremt,

Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint a

• tudatosítja a természeti és kulturális értékek

Magyarországra a természetközeli élményszer-

megőrzésének szükségességét, mind a helyi

zés miatt érkező külföldiek száma és az összes

lakosság, mind pedig a turisták körében.

beutazón belüli aránya is csökkent 2004–2006

ENSZ Idegenforgalmi Világszervezet (World Tourism Organisation)

között. 2006-ban 136 ezer fő volt azok száma,
akik ökoturisztikai szolgáltatásokkal kielégít-

Mit csinálnak az ökoturisták? A „műkedvelő”

hető igényekkel érkeztek az országba. Ez az

ökoturisták megelégszenek a felületes megfi-

összes, nem átutazási céllal beutazó külföldi fél

gyelés tárgyát képező egyed(ek) élőhelyi jelleg-

százalékát tette ki. A vizsgált időszakban észlel-

zetességeinek, életvitelének megismerésével,

hető változások sajátossága, hogy miközben a

míg a „kemény mag” típusba sorolható szemé-

több napra érkező „ökoturisták” száma draszti-

lyek igyekszenek az adott környezetbe illeszked-

kusan csökkent (-68%), addig az egynapos

ve a természet aktív részeseivé válni. Előbbiek

látogatást tevőké emelkedett (+21%). Fel-

kijelölt tanösvényeken, biztonságos szafari-

tehetően olyan tevékenységek kerültek a kül-

útvonalakon haladnak, a szükséges komfortot

földi turisták érdeklődésének homlokterébe

biztosító szálláshelyek igénybevétele mellett

(természetjárás, kerékpártúra), amelyekre

ismerkednek a tájjal, utóbbiak a modern nomá-

kedvezően hatott a határellenőrzés enyhülő

dok megtestesítőiként, nemegyszer a rájuk lesel-

szigora is. A Magyarországra látogató „ökotu-

kedő veszélyeket is felvállalva szereznek az élő

risták” kevesebbet költenek, és rövidebb ideig

és élettelen környezettel kapcsolatos élménye-

maradnak az országban, mint a „hagyomá-

ket. Az ökoturisták különleges csoportját alkot-

nyos” turisták. Míg a hazánkba látogató külföl-

ják azok az önkéntesek, akik megfelelő szakér-

diek átlagosan 2,6 napot tartózkodtak és 25

telemmel felvértezve utaznak messzi tájakra,

ezer forintot költöttek 2006-ban, addig a ter-

hogy ott helyreállítsák a természet időnként

mészetközeli élményre vágyók 2,3 napig ma-

kegyetlen rendjét (partra vetődött bálnák men-

radtak és 20 ezer forinttal járultak hozzá a gaz-

tése, emberi mulasztás következtében veszélyez-

daság erősödéséhez.

tetett fajok védelme stb.).
A Föld ökoturizmusának legfontosabb színtereit a természetvédelem alatt álló területek,

Az adatok jól mutatják, hogy az ökoturizmus
elhanyagolható szerepet játszik Magyarország
nemzetközi turizmusában.

kitüntetetten a nemzeti parkok alkotják. A világ
első nemzeti parkja az 1872-ben alapított
Yellowstone Nemzeti Park volt, Magyarorszá33|

lése, természetközeli szálláshelyek kiépítése,

Magyarországra látogató
külföldiek, 2004–2006 (ezer fő)

az ökoélmények erôsítése egytől egyig a versenyképesség fokozását segítené elő.

Összes látogató
Természetközeli
élményszerzés
céljával érkező

2004
23 991
205

2005
23 554
189

2006
24 199
136

Forrás: KSH

Természetesen mindezen fejlesztések kizárólag a fenntarthatóság elvei alapján valósulhatnak meg, ami a jelenlegi igen szigorú korlátozások szükségszerű megőrzésével jár.
A magyarországi ökoturizmust tehát sokkal
inkább az ökotudatos, a természetnek az élet-

Ami az élő és élettelen természetnek a bel-

minőség növelésében játszott fontosságát felis-

földi turizmusban mérhető fontosságát illeti, a

merő turisták érdeklődése, mintsem a professzi-

magyar lakosság utazási szokásait rendszere-

onális módon szervezett kínálat tartja életben.

sen szondáztató Magyar Turizmus Zrt. infor-

Szerencsére az utóbbi években igen kedvező

mációi szerint valamivel kedvezőbb kép rajzo-

változásoknak lehettünk tanúi, amelyek közül a

lódik ki. A felmérések szerint a természeti

Magyar Turizmus Zrt. 2007-es Zöld Turizmus

környezetnek jelentős szerepe van mind a bel-

Éve kampánysorozat hatását kell megemlíte-

földi főutazás helyszínének kiválasztásában,

nünk. Ismét igazolódott, hogy a termékfejlesz-

mind az adott célterületen végzett tevékenysé-

tés elengedhetetlen része a reklám és a szemlé-

gek kiválasztásában. 2006-ban az úti cél kedve-

letformálás.

ző természeti adottságai a megkérdezettek egyharmadánál számítottak a döntéshozatal
folyamatában, ugyanakkor a belföldi főutazá-

A bükkábrányi lignitbányában 2007 júliusában

son résztvevők negyede volt kíváncsi természe-

megtalált, 8 millió éves mocsárcipruserdő

ti látnivalókra. Természetesen ezek az adatok

egyenként 2-4,5 tonna súlyú, konzerválódott

mindössze közvetve utalnak a lakosság ökotu-

törzseit a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó Ipoly-

rizmusban való érintettségére, azt azonban

tarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi

elég pontosan jelzik, hogy a magyar turista

Területen helyezték el. Az ehhez hasonló

fogékony az élő és élettelen természet kínálta

attrakciók hozzájárulnak a magyarországi öko-

élményekre.

turizmus kínálatának színesítéséhez.

A fentiekből következik, hogy Magyarország
ökoturisztikai kínálatának fogyasztásában sokkal inkább a belföldi, mintsem a nemzetközi
keresletre számíthatunk. Annak ellenére, hogy
a hazai ökoturizmus fellegvárainak számító
nemzeti parkok felkészültek a turisták fogadására (látogatóközpontok létrehozása, szakképzett túravezetők, a vendégfogadást összefogó
idegenforgalmi szakemberek alkalmazása),
költségvetésük ritkán teszi lehetővé a legkorszerűbb feltételek kiépítését. A legkülönbözőbb
időjárási körülmények között tett séták biztosítása, egyes bemutatóhelyek technikai felszere|34

| Michalkó Gábor |

A bükkábrányi mocsárcipruserdő maradványai Ipolytarnócon

Fotó: Michalkó Gábor
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Ha valaki igazi ökoturista szeretne lenni, nem
kell messzire mennie. Az ország tíz nemzeti
parkja számos látnivalót és programot kínál a
természetközeli élményekre vágyóknak: mind-

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

egyikben lehetőség van gyalogtúrákra, kerékpártúrákra és madármegfigyelésre. Az Aggteleki,
a Bükki, a Balaton-felvidéki, a Duna–Dráva és a
Duna–Ipoly Nemzeti Parkban vezetett barlangtúrákra várják az érdeklődőket. Kenuzni, csó-

?????????????????????????????????

nakázni lehet a Duna–Ipoly, a Duna–Dráva, a

?????????????????????????????????

Fertő–Hanság és a Kiskunsági Nemzeti Parkban. A Hortobágyi Nemzeti Parkban lovaglást,

?????????????????????????????????
A magyarországi nemzeti parkok turisztikai szolgáltatásait ismertetjük.

?????????????????????????????????

HELYI, ÉLMÉNYDÚS,
OLCSÓ ÉS ÖKO

?????????????????????????????????

az Őrségi Nemzeti Parkban szekértúrákat szerveznek a látogatóknak.
A nemzeti parkok többségében a turisztikai
szolgáltatásokat a látogatóközpontok fogják
össze, ahol legtöbbször kedvező árú szállást is

?????????????????????????????????

kínálnak. A látogatóközpontokban csoportokat

?????????????????????????????????

is fogadnak, így ezek ideális helyszínt jelent-

?????????????????????????????????

tréningekhez – ha egy vállalkozás szívesebben

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

hetnek osztálykirándulásokhoz vagy akár céges
támogatja forintjaival a környezet védelmét,
mint a szállodaláncokat. Minden központban
van tábla vagy flipchartállvány, és lehet kivetítőt használni. A fiatalságot erdei iskola és tábor
várja minden helyszínen.
Mielőtt útnak indulunk, érdemes a nemzeti
parkok munkatársainál érdeklődni a szállás- és

?????????????????????????????????

programlehetőségekről. Az általános tájékozó-

?????????????????????????????????

nek programnaptárát rendszeresen frissítik.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

dást segíti a www.nemzetipark.gov.hu, melyTapasztalataink szerint a honlapon megadott
központi e-mail címekre küldött levelekre a
legritkább esetben válaszolnak, érdemesebb
telefonon kérdezősködni.

?????????????????????????????????

SÉTA A PARKBAN: PROGRAMOK, LÁTNIVALÓK

?????????????????????????????????

hetjük meg a világörökség részét is képező

Az Aggteleki Nemzeti Park területén tekint-

?????????????????????????????????

Aggteleki-cseppkőbarlangot, de ezenkívül a

?????????????????????????????????

védett barlang található. Az aggteleki barlang-
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nemzeti park határain belül 23 fokozottan

A nemzeti parkok látogatóközpontjai és elérhetőségeik
A Duna–Dráva és a Balaton-felvidéki nemzeti parknak nincs látogatóközpontja, a megadott
általános nemzeti parki telefonszámon vagy honlapon tájékozódjunk.

Aggteleki NP
Balaton-felvidéki NP
Bükki NP
Duna–Dráva NP
Duna–Ipoly NP
Fertő–Hanság NP

Hortobágyi NP
Kiskunsági NP
Körös–Maros NP
Őrségi NP

Látogatóközpont
Vörös-tói Látogatóközpont

A látogatóközpont címe
Aggtelek és Jósvafő között

Telefon
(06 48) 503 000

Internet
www.anp.hu

–
Nyugati Kapu Oktatóés Látogatóközpont
–
Királyréti Oktatóés Látogatóközpont
Csapody István
Természetiskola
és Látogatóközpont
Hortobágyi Látogatóés Oktatóközpont
Természet Háza

–
3324 Felsőtárkány,
Ifjúság u. 34/1.
–
2624 Szokolya, Királyrét

(06 87) 555 260
(06 36) 534 078

www.bfnpi.hu
www.bnpi.hu

(06 72) 517 200
(06 27) 585 625

www.ddnp.hu
www.dinpi.hu

Sarród,
Fertőújlak (Mekszikópuszta)

(06 99) 537 520

www.ferto-hansag.hu

4071 Hortobágy,
Petőfi tér 13.
6000 Kecskemét,
Liszt F. u. 19.
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
5510 Dévaványa, Réhely
9730 Kőszeg,
Aradi vértanúk parkja

(06 52) 589 000

www.hnp.hu

(06 76) 500 068

www.knp.hu

(06 66) 313 855
(06 66) 483 083
(06 94) 563 174

www.kmnp.hu
www.kmnp.hu
www.orseginpi.hu

Körösvölgyi Látogatóközpont
Réhelyi Látogatóközpont
Bechtold István
Természetvédelmi
Látogatóközpont

ban koncerteket is hallgathatunk. Vállalkozóbb

bajnokságra, a Tihanyi Levendula Fesztiválra

kedvűek benevezhetnek a különböző nehézsé-

vagy a Művészetek Völgyébe. Aktív turistáknak

gű, akár hétórás barlangtúrákra. Útban Aggte-

való az Öreg fától öreg fáig túra, a kis-balatoni

lekre érdemes meglátogatni a martonyi kolos-

csónaktúrák vagy az overallos barlangi túra a

torromot, az 1943-ra kihalt derenki romfalut, a

Szentgáli-kőlikban és a Csodabogyós-barlang-

tájházakat (Szögliget, Aggtelek, Perkupa), a

ban. Aki különleges fotókra vágyik, leskunyhós

hucul ménest Gergéslápán, valamint átkelni a

természetfotózáson vehet részt. Ha erre járunk,

Ménes-völgyön.

csónakázzunk egyet a Tapolcai-tavasbarlangban,

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park magá-

esetleg látogassuk meg a Zirci Arborétumot is.

ban foglalja a Kis-Balaton területét is, ahol ritka

A Bükki Nemzeti Park területének 95%-át

madárfajokat figyelhetünk meg – akár egy gyö-

erdő borítja, s itt található többek között az

nyörű természetfilmben. A nemzeti parkhoz

ország legmélyebb barlangja, az Istvánlápai-

tartozik a Tihanyi-félsziget is, hazánk első táj-

barlang, a kiépített lillafüredi Anna- és Szent

védelmi körzete, amelynek különlegessége a

István-cseppkőbarlangok vagy a Miskolctapolcai-

látványos, illatos levendulás liget. A fesztiválok

tavasbarlang. A vidék nevezetessége a Szalajka-

kedvelői ellátogathatnak a nemzeti park terüle-

patak 17 m magasról aláhulló Fátyol-vízesése.

tén rendezett Bivalyfesztiválra, a terelőkutya-

Az állatvilág különlegességei a kerecsensó37|

lyom, a parlagi sas, a sebes pisztráng, és itt talál-

a túzok. A pusztákon megismerkedhetünk

ható a híres lipicai ménes is. A nemzeti park terü-

a Magyarországon őshonos haszonállatokkal: a

letén olyan érdekességek találhatók még, mint a

magyar szürke marhával, rackajuhval és a man-

nemrég feltárt ipolytarnóci ősmaradványok, a

galicákkal. A nemzeti park rengeteg programnak

hagyományos faluképéről híres Hollókő és a

ad otthont, többek között a Hortobágyi Nemzet-

szilvásváradi Millenniumi kilátótorony. Túra-

közi Művésztelepnek, a Szent György-napi

kedvelő csoportok számára indítják a bükki

Országos Biovásárnak és a Kihajtási Ünnepnek,

ősemberbarlangok túrát, a forrástúrát, a kaptár-

az Országos Gulyásversenynek, Pásztortáncver-

kövek túrát és az Ilona-völgyi pataktúrát, vala-

senynek, a Hortobágyi Lovasnapoknak, a Tál-

mint a védett területeket is érintő kerékpártúrá-

tosnapnak, a Délibáb Futásnak, a Hortobágyi

kat. A lelkes önkénteseket a tavaszi békamentési

Hídi Vásárnak, a Bikaárverésnek és a Vizslaver-

hónapra várja a nemzeti park.

senynek. Várja a vendégeket a Hortobágyi Pász-

A Duna–Dráva Nemzeti Parkban található

tormúzeum, a Pusztai Állatpark, a Hortobágyi-

az ország legnagyobb ártéri erdője, a Gemenc.

halastavi bemutatóterület (kisvasút) és a Karcagi

Béda-Karapancsa területén háborítatlan ártéri

Szélmalmi Fogadóház is. Csakis a Hortobágyra

erdők, ligeterdők várnak minket, és itt van az

menjünk, ha tikkadt szöcskenyájat kívánunk

ország legjelentősebb feketególya- és rétisasál-

látni, vagy ha résztvevő megfigyelésen követ-

lománya is. A vizes élőhelyeken megfigyelhet-

nénk a természetvédelmi őr munkáját; izgal-

jük az eurázsiai hódot és a vidrát. A Zengőn

mas programnak ígérkezik a tavaszi madár-

terem a híres bánáti bazsarózsa. A nemzeti park-

vonulás és a darvak nyomába eredő vezetett

ban csoportok gyalogos vagy kenutúrákon

csoportos túra is.

vehetnek részt, ahol képzett vezető kalauzolja a

Az Őrségi Nemzeti Park magában foglalja

résztvevőket a legérdekesebb látnivalókhoz.

az Őrséget, a Vendvidéket, a Rába folyó völgyét

Az ország déli részén barangolva ne hagyjuk ki

és Szentgyörgyvölgy környékét. Az itt élő

a villányi pincéket és a siklósi várat se!

emberek évszázadok során alakították ki a táj

A Fertő–Hanság Nemzeti Parkhoz tartozik

arculatát apró parcellás gazdálkodásukkal,

a Fertő tó, Közép-Európa harmadik legnagyobb

tájba simuló épületeikkel, mindezt a természet-

tava, a síkvidéki sós (!) tavak legnyugatibb kép-

tel harmóniában, megőrizve, fenntartva annak

viselője. A Fertő tónál fészkel a nagy kócsag, a

sokszínű változatosságát. Az Őrség folyók és

vörös gém, a kanalas gém és a nyári lúd. A kör-

patakok által formált erdős dombvidék. A terü-

nyék érdekes látnivalói közé tartozik az

let 63%-át erdők borítják, emellett jellemző

Esterházy-kastély, a sarródi és a fertőszéplaki

élőhelyek a láprétek és a száraz kaszálórétek.

tájház, a fertőbozi Gloriette kilátó, a Széchenyi-

A nemzeti park hagyományos rendezvényei a

kastély, a Püspöki kőfejtő és Sopron belvárosa.

Virágzás Napjai, az Őrségi Vásár, a Fazekas

Baráti társaságok, iskolai csoportok felejthetet-

Napok, a Völgyhídi Vásár, a Rétesfesztivál, a

len élményben részesülhetnek, ha beneveznek

Hétrétország – szerek és porták fesztiválja és az

egy nádasbéli kenutúrára, hajnali madárlesre

Őrségi Nemzetközi Tökfesztivál. Az Ôrségben

vagy egy kirándulásra a Fertő szikes tavai men-

találhatók a jellegzetes szeres települések,

tén. Szakképzett vezető segítségével megismer-

szoknyás haranglábak, a veleméri Árpád-kori

hetik a Vérfüves rét titkait is.

templom, a Pityerszeri Népi Műemlékegyüttes,

A Hortobágyi Nemzeti Park az ország első
nemzeti parkja, itt él legnagyobb madarunk,
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a Fazekas Múzeum és számos működő fazekasműhely.

A nemzeti parkok látogatóközpontjai által fenntartott
vagy ajánlott szálláslehetőségek

Aggteleki NP

Balaton-felvidéki NP

Bükki NP
Duna–Dráva NP

Duna–Ipoly NP
Fertő–Hanság NP
Kiskunsági NP

Körös–Maros NP
Őrségi NP

Szálláshely
Baradla Kemping
és Turistaszálló, Aggtelek

Fogadási időszak
egész évben

Bakonyi Erdők Háza, Bakonybél
Park, Villa, Panzió
és Konferenciaközpont, Csopak
Nyugati Kapu Oktatóés Látogatóközpont, Felsőtárkány
Drávatamási Oktatóközpont,
Drávaszentesi Oktató- és
Bemutatóközpont (legfeljebb 4-8 fô)
Királyréti Erdei Iskola
Csapody István Természetiskola
és Látogatóközpont, Fertőújlak
Kontyvirág Erdei Iskola,
Lakitelek, Naprózsa
Erdei Iskola, Fülöpháza
Réhelyi Látogatóközpont

Bakonybélben egész évben,
Csopakon április 1-től
október 30-ig
egész évben

Harmatfű Természetvédelmi
Oktatóközpont

egész évben

Ár (fő/éj)
1600–2200 Ft,
diákoknak és nyugdíjasoknak kedvezmény
áprilistól októberig kedvező árú faházas
elhelyezés is
Bakonybélben 900–1800 Ft,
Csopakon 3000–4500 Ft
2000–2600 Ft + 700 Ft
ágynemű használat
3000–3500 Ft, a második éjszakától
és gyerekeknek kedvezmény

egész évben
egész évben

2200–3200 Ft
3000 Ft, csoportoknak kedvezmény

egész évben

1600 Ft + 800 Ft mosatás,
gyerekeknek és diákoknak
kedvezmény
2600–3900 Ft,
diákoknak és kutatóknak kedvezmény
1900 Ft

április 1-től október 30-ig
egész évben
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A turisztikai szolgáltatások árai

Aggteleki NP

Belépőjegy egy főre Vezetett túrák
a látogatóközpontba
1300–7000 Ft
0–3000 Ft

Balaton-felvidéki NP 400–1000 Ft

legalább 7 fő esetén

Családi kedvezmény Kerékpárbérlés
nagycsaládosoknak
10–40%

–

5000–8000 Ft/fő, gyerekeknek

kedvezmény; csoportoknak
15 000–30 000 Ft
900–1600 Ft
a családi jegy
1100 Ft/család

Bükki NP

450 Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak
és óvodásoknak
kedvezmény

Duna–Dráva NP

500–1050 Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak
kedvezmény

8000 Ft/fél nap húsz fôig, A kombinált családi jegy
400 Ft/fő/fél nap 20 fő
3700 Ft (két felnőtt és
felett
legalább két gyerek).

Duna–Ipoly NP

–

5000 Ft/csoport/óra

Fertő–Hanság NP

–

600 Ft/óra, a második
órától csökkenő óradíj,
vagy 1500 Ft/nap és a
második naptól csökkenő díj
Park, Villa, Panzió és
Konferenciaközpont, Csopak
1200 Ft/nap, 8000 Ft/hét
900 Ft/óra, a második órától
csökkenő óradíj, vagy
2000 Ft/nap és a második
naptól csökkenő díj,
50% gyerekkedvezmény
800 Ft/nap

A látogatóközpontba: 1200 Ft.

Hortobágyi NP
Kiskunsági NP

Körös–Maros NP

Őrségi NP
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1000–2000 Ft,
diákoknak fél áron
megosztott programdíj,
diákoknak fél áron
–
1000–1500 Ft,
diákoknak fél áron
200 Ft, nyugdíjasoknak
csak csoportoknak:
és diákoknak kedvezmény, diák (kb. 40 fő) 12 000 Ft,
óvodásoknak ingyenes
felnőtt: 16 000 Ft,
hétvégi szakvezetés:
600 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák
350–400 Ft, diákoknak,
2500–5800 Ft/óra
nyugdíjasoknak
kedvezmény
800 Ft, diákoknak
800 Ft, diákoknak
és gyerekeknek
fél áron, óvodásoknak
kedvezmény,
negyed, 12 fő alatt
6 év alatt ingyenes
12 000 Ft/csoport

-1500 Ft a vezetett
túra árából

–

400 Ft/fő/óra Ócsai Tájház,
Tápió-Hajta Vidéke
Tájvédelmi Körzet, Szénások
Európa Díjas Terület
minimum 15 fő
esetén: 500 Ft/fő
(csak csoportoknak)

2000 Ft/család

–

1400 Ft/család

500 Ft/nap, csak az erdei
iskolában megszállók
számára

–

1200 Ft/nap,
diákoknak kedvezmény

–

960–1600 Ft/fô/nap

A látogatóközpontoknál kínált szolgáltatások
Étterem
Aggteleki NP
Balaton-felvidéki NP
Bükki NP
Duna–Dráva NP

Duna–Ipoly NP
Fertő–Hanság NP
Hortobágyi NP
Kiskunsági NP
Körös–Maros NP

Őrségi NP

Büfé

Kisbolt

Bababarát szolgáltatások

Lehet-e
háziállatot vinni?

babakád, etetőszék
Csopakon: babaágy,
babakád, etetőszék, pelenkázó
–
–



–
pelenkázó
–
–
–

–
–
pórázon
engedéllyel

–









–

–





–
–







Drávaszentesen
elôzetes bejelentkezés
alapján


–
–
–
Réhely:
ételkihordás
kérhető
–



–

–
ajándékbolt
–

Réhelyen
–

–

–

–
–




Ezenkívül ajánljuk még a Kiskunsági Nemzeti Park területén, Tiszaalpáron található Árpád-kori
falut, amely az akkoriban használatos anyagokból és technikával épült, földfedésű veremházzal,
szabadkemencével, valamint a Körös–Maros Nemzeti Park Barnabás-napi rendezvényét és Szent
Iván-éji Csillaglesét. Bámészkodó hajlamúaknak ideális a Körös–Maros Nemzeti Park, hiszen itt
részt vehetnek a kardoskúti madárlesen vagy csillagászati megfigyeléseken. De csoportoknak indítanak gyógynövényes és gombaismereti foglalkozásokat is.
Köszönjük a nemzeti parkok munkatársainak segítségét az összeállítás elkészítésében.
| Gulyás Emese – Perényi Zsófia |
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Az elmúlt két évtizedben Magyarországon is megszaporodtak a különböző gasztronómiai fesztiválok, étel- és italbemutatók, bor- és pálinkatúrák. A szentendrei Skanzen tudományos titkára ajánl látni- és kóstolnivalókat.

?????????????????????????????????

GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLOK
ÉS TÚRÁK

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

A rendszerváltás óta számos város, falu rendez
különböző főzőversenyeket, bemutatókat,
amelyek a helyi turizmus fellendítése mellett
népszerűsítik a vidék jellegzetességeit, és egyben közösségformáló szereppel is bírnak. Több
mára országosan is ismertté vált, elég, ha a
bajai Halászlé Ünnepre, a szolnoki Gulyásfesztiválra, a budai Várban megrendezésre kerülő
Bor- és Pezsgőfesztiválra vagy a békéscsabai
Kolbászfesztiválra gondolunk.
Jellegzetes gasztroélményt kínálnak a helyi
hagyományokra, életmódra, gazdálkodásra,
monokultúrára épülő fesztiválok is. A Fejér megyei Válon Bodzavirágünnepet, a somogyi Babócsán Babparádét, Mesztegnyőn Rétesfesztivált
rendeznek vásárral, szakmai és szórakoztató
programokkal. A Győr-Moson-Sopron megyei

?????????????????????????????????

Markotabödögén 1999 óta rendezik meg az

?????????????????????????????????

Uborkapartit, ahol a szakmai és kulturális

?????????????????????????????????

készített uborkás ételek és italok bemutatója és

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

programok mellett a helybeli asszonyok által
versenye is zajlik, a győztes pedig elnyeri a
„Rábaköz legügyesebb háziasszonya” címet.
Az ország keleti szögletében a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Nagydobos 1998 óta
helyszíne a Nemzetközi Sütőtökfesztiválnak.
A töktermesztés hagyományának felélesztése
mellett a fesztiválnak célja az is, hogy az
emberek a falunap keretében kikapcsolódjanak, közös programokon vegyenek részt. A kulturális programok mellett – amelyek között
zenei műsorok, a nagydobosiak világtalálkozója, fogathajtó-bemutató, a település intézményeinek, civilszervezeteinek bemutatkozása,
műsora szerepel – a középpontban természetesen a sütőtökből készült hagyományos népi

?????????????????????????????????

ételek kóstolója áll.

?????????????????????????????????

DIÓFESZTIVÁL MILOTÁN

?????????????????????????????????

A Tisza partján fekvő Milota neve egybeforrt a

?????????????????????????????????

lés birtokosai közé tartozott. A falu másik
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Kölcsey családdal, amely hosszú ideig a telepü-

ismert „szülötte” egy növény, a dió. A milotai

föllel és juhtúróval ízesítenek. A különböző sát-

diófák híresek: a Milotai 10-es fajtát (M10

rak mellett a környék híres szilvalekvárját vagy

papírhéjú) az 1910-es évektől a londoni tőzs-

erős szilvapálinkáját is megkóstolhatjuk. Az uta-

dén is jegyezték. Nem véletlen, hogy a falu leg-

zási költségen túl néhány ezer forintból nem-

fontosabb rendezvénye az augusztus utolsó

csak jóllakhatunk, de otthonra is bespájzolha-

hétvégéjén megrendezett diófesztivál. A külön-

tunk ezekből a finomságokból.

böző kulturális, szórakoztató programok mellett
igazi falusi vásári forgatag várja az ideérkezőket.

Szállás Milotán

A fesztivál legértékesebb eseménye azonban a

Vendégház: Móricz Zsigmond út 15.

diós és népi ételek főzőversenye, amelyre a

Telefon: (06 44) 378 208

helyiek mellett a környék falvaiból, de
Kárpátaljáról is gyakran érkeznek csapatok. Az

Másnap érdemes ellátogatni a 24 kilométerre

egymás mellett sorakozó bográcsokat egy-egy

fekvő Penyigére, az ország első lekvármúzeu-

sparhelt töri meg, a különféle gulyások, pörköl-

mába, a Lekváriumba. A közel százéves épület

tek (legtöbbször finom mangalicából) mellett

a település legfrekventáltabb pontján, a

töltött káposzta (apróra töltve, paradicsommal

Szatmárcseke és Tiszabecs felé elágazó utak

főzve), mindenféle diós sütemény, kalácsok,

kereszteződésében található. A Lekváriumban

rétesek és torták kóstolhatók.

a szilvával és a lekvárfőzéssel kapcsolatos tár-

A nap fénypontja a milotai asszonyok készí-

gyi emlékek mellett egy bemutatóhely is talál-

tette friss, forró lapcsánka. Ez az ezernevű, egy-

ható, ahol a lekvárfőzés munkafolyamatát lehet

szerű étel, amelyet tócsninak, macoknak,

megismerni. Az udvaron megtekinthetők a főzés

krumplis lepénynek vagy éppen prószának is

elengedhetetlen kellékei, a kemencék és katla-

hívnak, reszelt krumpliból liszttel, tojással

nok, amelyeket szilvaéréskor be is üzemelnek.

készült, olajban kisütött finomság, amelyet fokhagymával, szalonnapörccel vagy esetleg tej43|

CSERESZNYEFESZTIVÁL NAGYKÖRŰN

ÖKOGASZTRO A KISKUNSÁGI NEMZETI PARKBAN

A Szolnoktól pár kilométerre, a Tisza partján
fekvő Nagykörű térségében is a 19. század
közepén kezdődtek a vízrendezési munkák.
Az ármentesítés után, a század végén nagyarányú erdősítés és gyümölcsfa-telepítés zajlott le.
Az 1870-ben Petrovay György báró által telepített kertben és faiskolában ott volt már a germesdorfi óriás fajta is, amely a mai napig tartó

Rendek Olga

karriert futott be. Az európai hírűvé vált nagykörűi ropogós cseresznye magával a kertészet-

Végezetül egy kellemes kikapcsolódást és gaszt-

tel egyidős. A „mintakertészetben” a germes-

ronómiai élményt nyújtó tanyát ajánlunk. A Kis-

dorfi még csak egy a 65 fajta között, de a táj

kunsági Nemzeti Park területén található a

mikroklímájának, talajviszonyainak köszönhe-

Rendek-tanya. Ez a klasszikus kiskunsági tanyasi

tően rövid idő alatt a legfontosabb fajtává vált.

porta a vendégszerető Rendek család birodal-

A cseresznye hamar kedvelt fája lett a falunak,

ma. Ebben a fantasztikus ökogazdaságban még

a két világháború között több család legfonto-

ma is bepillantást nyerhetünk az egykori tanya-

sabb megélhetési forrásává vált. Mára fajta-

világba, bekapcsolódhatunk a mindennapi

gyűjteménnyel és fesztivállal is rendelkezik a

munkába, régi kézműves foglalkozásokat pró-

„cseresznye fővárosa”. A falu védőszentje, Mária

bálhatunk ki. És persze egy rendkívüli gasztro-

Magdolna ünnepnapjához (július 22.) legköze-

nómiai élményben is részünk lehet. Rendekék

lebb eső hétvégén megrendezésre kerülő cseresz-

az első között csatlakoztak a Komótos Étkezés

nyefesztiváljuk programja a szüreti mulatságok

(Slow Food) mozgalomhoz, és első magyar ter-

példáját követi, csakhogy cseresznyeünnepet

mékként az általuk készített mangalicakolbászt

kevés helyen rendeznek. Olyan kulturális látvá-

helyezték a mozgalom oltalma alá. Rendek

nyosságot hoztak létre, amely egyedi, sajátosan

Olgi asztala igazi kulináris birodalom, a füstölt

rájuk jellemző, helyi hagyományokra épülő.

mangalicatermékek mellett friss zöldséget,

A gasztronómiai programok közül kiemelkedik

paradicsomot, paprikát kaphatunk. Kiadós étel

a nagykörűi cseresznyepálinka (a híres 77-es, a

a mangalicából készített pörkölt savanyú hagy-

77 fajta cseresznyéből főzött pálinka), valamint

mával, a töltött káposzta, a paprikás krumpli

a hagyományos módon (például kemencében)

nokedlivel vagy a tárkonyos krumplileves. Itóka-

készült cseresznyés ételek bemutatója, kóstolója.

ként gyógynövényekből főzött teákat, saját körtéből készített gyümölcslevet vagy éppen diólikőrt,

Szállás Nagykörűn

házi pálinkát vagy bort kortyolgathatunk.

A falu lakói nagyon hamar csatlakoztak a falusi
turizmus mozgalmához, így számtalan vendégház és panzió várja a vendégeket. További infor-

Rendek Ökogazdaság
6041 Kerekegyháza, Kunpuszta 81.

mációk: www.nagykoru.hu (Turizmus rovat)

Telefon: (06 76) 710 962, (06 20) 386 25 22

vagy a helyi Tourinform iroda (szezonális):

www.biotanya.hu

5065 Nagykörű, Kossuth tér 1.,

olga.rendek@gmail.com

telefon: (06 56) 494 822,
nagykoru@tourinform.hu
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Hol?
Baja

Mi?
Halászlé Ünnep

Mikor?
július

Szolnok

Gulyásfesztivál

szeptember

Budai vár

Bor- és Pezsgőfesztivál

szeptember

Békéscsaba

Kolbászfesztivál

október

Vál

Bodzavirágünnep

május

Babócsa

Babparádé

augusztus

Mesztegnyő

Rétesfesztivál

július

Markotabödöge

Uborkaparti

szeptember

Nagydobos

Nemzetközi Sütőtökfesztivál

szeptember

Milota

Diófesztivál

augusztus

Nagykörű

Cseresznyefesztivál

július

Rendek tanya,

Ökotanya

igény szerint

Kerekegyháza

Grafika: Pataki Zsolt

45|

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

CÍMKÉK ÉS SZÁLLÁSHELYEK
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Mit várhatok el egy négycsillagos szállodától?
Az árán kívül van különbség egy luxuskemping
és egy üdülőház között? Mitől wellness a wellness-szálló? Segítenek az eligazodásban a

?????????????????????????????????

csillagok. A kereskedelmi szálláshelyeket minő-
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síttetni kell, és osztályokba kell soroltatni. A mi-
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re kiható változás esetén, de legalább ötévenként

A csillagok, osztályok, napraforgók jelentése
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

nősítést és osztályba sorolást minden minősítésfelül kell vizsgáltatni. A minősítést a Magyar
Engedélyezési Kereskedelmi Hivatalnál be kell
jelenteni, a fizetővendéglátóhelyet fenntartó
magánszemélynek, illetve falusi szálláshely
üzemeltetőjének a helyi jegyzőnél kell bejelentést tennie.
Először is megkülönböztetünk kereskedelmi
szálláshelyeket, fizetővendéglátóhelyeket (magánszemélyeknél) és falusi szállásadás keretében hasznosított magánszálláshelyeket. Kereskedelmi szálláshelyek esetén legalább tíz típus
különíthető el, és mindegyik típusra másféle
osztályozás érvényes aszerint, hogy milyen a
szálláshely felszereltsége, és hogy milyen
fakultatív szolgáltatásokat nyújt. Hogy egy
kereskedelmi szálláshely minek nevezheti
magát, és hogy milyen osztályba sorolható, az

?????????????????????????????????

a felszereltségétől és a kínált szolgáltatásoktól

?????????????????????????????????

tatást nyújt. A szállodák esetében a fakultatív
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függ, illetve hogy mennyi ún. fakultatív szolgál-

Ökocímkés szálláshely Alsópáhokon

szolgáltatásokat pontrendszerben írják elő, a

FALUSI SZÁLLÁSOK, KEMPINGEK

minősítés feltétele, hogy a szálláshely bizonyos

A falusi szállásadás osztályozása megint kicsit

összpontszámú szolgáltatást nyújtson. Például

komplikált. A vendégszobák, üdülőlakások,

egy tizennyolc lyukú golfpálya üzemeltetéséért

üdülőházak technikai felszereltsége alapján

már 30 pontot kap a szálló, lovardáért 15, gará-

2–4 napraforgós szálláshelyekkel találkozha-

zsért 20 pont jár.

tunk (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos
és összkomfortos helyek). Sátorozóhely vagy

A táblázatban látható, hogy a különböző szál-

egy (komfort nélküli) vagy három (komfortos)

lástípusok milyen kategóriákba sorolhatók, és

napraforgós lehet. Félreértés ne essék, az egy

hogy mit jelentenek a kategóriák. Ezek az elő-

napraforgónak is vannak minimális követelmé-

írások Magyarországra vonatkoznak, más

nyei, amelyek nélkül egyáltalán nem beszélhe-

országokban más lehet az osztályok jelentése.

tünk szálláshelyről.

A kereskedelmi szálláshely bejáratánál az osz-

ségügyi helyiségekre és a konyha berendezésére.

tályba sorolását feltüntető táblát jól látható he-

Például minden üdülőházhoz kell tartoznia

lyen kell elhelyezni. Fizetővendéglátó szálláshely

konyhának, de egy négy napraforgós háznak a

(magánszemélyek) esetén 1–3 csillag, apartman,

konyhája már nem biztos hogy szintén négyes.

apartman de lux besorolás jöhet számításba.

Falusi szálláshelyek esetén nincs minimális

Külön napraforgós osztályozás van az egész-

követelmény szobák, illetve ágyméret tekinteMi az a kereskedelmi szálláshely?

tében, csak ajánlás. Így például ajánlott, hogy

Kifejezetten szállásadásra épített létesítmény,

egy kétágyas szoba legalább 14 m2 legyen.

legalább öt szobával és tíz ággyal. Egész évben
vagy egy-egy idényben üzemel, de akkor is

KÖRNYEZETBARÁT IDEGENFORGALMI SZÁLLÁSHELY

egész nap, megszakítás nélkül. A kereskedelmi

Környezeti szempontból kedvező tulajdonsá-

szálláshely főbb típusai: szálloda (étterem-

gokkal rendelkező termékek és szolgáltatások

mel), gyógyszálloda, wellness- szálloda, garni-

jelölését biztosítja a „környezetbarát termék/

szálloda (étterem nélkül), apartmanszálloda,

szolgáltatás” védjegy, illetve az Európai Unió-

panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló, ifjú-

ban az EU ökocímke. Ilyen védjegyet ma már

sági szálló.

szálláshelyek és kempingek is kaphatnak, ha
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A főbb szállástípusok és a hozzájuk tartozó osztályozások feltételei
S z á l l o d a (étteremmel) | Legalacsonyabb minősítés: $, legmagasabb minősítés: $$$$$
$

A kétágyas szoba minimum 12 m2, hetente egyszer vagy vendég érkezéskor kell ágyneműt
váltani, a szobában mosdó van, nem kell fakultatív szolgáltatást biztosítani.

$$

A kétágyas szoba minimum 16 m2, a szobák harmadában fürdőszoba van, 25 pont
értékben kell fakultatív szolgáltatást kínálni.

$$$

A kétágyas szoba minimum 18 m2, többségében vécés fürdőszobával, a szobában
asztal, íróasztal, lámpa, tévé, hűtőszekrény található; ágyneműcsere hetente kétszer
vagy vendégérkezéskor, törülközőcsere kétnaponta, à la carte étterem, szobaszerviz
az étterem nyitva tartása alatt, 90 pontnyi fakultatív szolgáltatás.

$$$$

Az előzőeken túl a szállodának van különterme, a tévéhez távirányítót is adnak,
az étteremben legalább tizenkétféle minőségi magyar (!) bort kínálnak, egész napos
szobaszerviz, fitnesz- vagy gyógyászati centrum üzemel, a közös helyiségek
légkondicionáltak, 130 pontnyi fakultatív szolgáltatás.

$$$$$ A kétágyas szoba minimum 26 m2, 24 órás szobaszerviz, a szobában fürdőszoba
fürdőköpennyel és nagyítós tükörrel, minimum 170 pontnyi fakultatív szolgáltatás.
G y ó g y s z á l l ó | Legalacsonyabb minősítés: $$, legmagasabb minősítés: $$$$$
A szállodákra vonatkozó előírások érvényesek a gyógyszállókra is, de itt saját gyógyászati részleget kell fenntartani, ahol önálló vagy más gyógyintézet szolgáltatásait kiegészítő, főként természetes módszereken alapuló szolgáltatásokat nyújtanak orvosi ellenőrzés mellett.
Wellness-szálloda | Legalacsonyabb minősítés: $$$, legmagasabb minősítés: $$$$$
Az nevezheti magát wellness szállodának, amelyik megfelel legalább egy $$$-os szálloda feltételeinek, és legalább egy beltéri medencével, két szaunával rendelkezik, négyféle szépségápolási
lehetőséget, hatféle masszázsszolgáltatást kínál, rendelkezik kardiogéppel, fitneszteremmel és
hozzá tartozó oktatóval, minimum négyféle szabadidős, sportolási programot kínál, háromféle
kulturális programlehetőséget nyújt, és rendelkezik legalább egy fő wellness végzettségű dolgozóval.
Pa n z i ó | Legalacsonyabb minősítés: III. osztály, legmagasabb minősítés: I. osztály
III. osztály A kétágyas szoba legalább 8 négyzetméter, és tartozik hozzá zuhanyzó és vécé.
Reggelit biztosítanak helyben vagy a közvetlen közelben; takarítás, törülközőcsere
naponta, ágyazás 2-3 naponta.
II. osztály Az előzőek mellett szabályozható fűtés, értékmegőrzés, szobai hűtő.
I. osztály

Minibár, színes tévé és napi törülközőcsere jár a szobához, fizethetünk hitelkártyával.

K e m p i n g | Legalacsonyabb minősítés: $, legmagasabb minősítés: $$$$
$

40 m2-es lakóterület, élelmiszer-vásárlási lehetőség l km-en belül, mosdóhelyiség
zuhannyal, elektromos dugaszolóaljjal, mosdókagylónként polccal, tükörrel.

$$

50 m2-es lakóterület, a mosdóhelyiségben több dugaszolóalj, legalább háromféle
szabadidős sporttevékenységet biztosítanak.
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$$$

60 m2-es lakóterület, élelmiszerüzlet és egy legalább II. osztályú melegkonyhás
vendéglátó egység van a kempingben vagy max. 500 méterre, játszótér, tévés,
bebútorozott társalgó, idegen nyelvű portaszolgálat.

$$$$

80 m2-es lakóterület, parkosított terület, élelmiszerüzlet és egy legalább II. osztályú
melegkonyhás vendéglátó egység a kempingben, a lakókocsik harmada számára áram
és szennyvízelvezetés, saját sportterület vagy uszoda, illetve saját strand van,
lehetséges sporteszközök és játékszerek kölcsönzése, emellett van gyermekmegőrző
és széf, valamint biztosít gyermekprogramokat.

Ü d ü l ő h á z | Legalacsonyabb minősítés: III. osztály. Legmagasabb minősítés: I. osztály
III. osztály Parkosított, zárt, világítással rendelkező terület, biztosítja a $$$$-os kemping
szolgáltatásait (ill. élelmiszerbolt és vendéglátó egység max. 500 méterre). Legfeljebb
négyágyas szoba, 40 férőhelyenként legalább egy hideg-meleg vizes fürdőszoba,
férfi és női vécé.
II. osztály Az előzőek, illetve legfeljebb háromágyas szoba folyóvízzel, 40 férőhelyenként
legalább egy hideg-meleg vizes fürdőszoba (zuhanyzó), férfi és női vécé.
I. osztály

Az előzőek, illetve legalább hálófülke, főzőfülke, zuhanyzó lakóhelyenként.
Hat férőhely (három hálószoba) felett két vécé és/vagy két fürdőszoba.

T u r i s t a s z á l l ó | Nincs minősítő rendszer
A turistaszállónak van tévés közös helyisége, egy szobában legfeljebb nyolc fekvőhely van,
ágyanként legalább 5 m2 alapterülettel, a fekvőhely mérete minimum 80 x 190 cm, legalább egy
szék, egy asztal és egy ruhásszekrény jár hozzá, legalább 20 fok a szobahőmérséklet, a szobákban
mosdó, húsz férőhelyenként vizesblokk, új vendég esetén ágyneműcsere.
I fj ú s á g i s z á l l ó | Legalacsonyabb minősítés: A osztály, legmagasabb minősítés: C osztály
A. osztály Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségekben ágyanként legalább 4 m2 alapterület
vagy személyenként 5 m3 légtér áll rendelkezésre, az ágyak mérete legalább
80 x 190 cm. Nem kell ágyneműt biztosítani, a szobában csomagok tárolására
lehetőség van. Nemenként elkülönített melegvizes mosdási vagy zuhanyozási
lehetőséget kell biztosítani, tíz főre egy-egy nemenként elkülönített vécé.
A szálláshelyen belül étkezési vagy főzési lehetőség van.
B. osztály Az előzőek, valamint hálóhelyiségenként legfeljebb nyolc ágy ágyneművel, hozzá
tartozó székkel, asztallal. Nemenként 15 főre legalább egy zuhanyozó, 6 főre egy
mosdó, 10 főre egy vécé.
C. osztály Az előzőek, de hálóhelyiségenként legfeljebb hat ágy engedélyezett, és jár mellé vállfa
és olvasólámpa is. Ágyneműcsere háromnaponként. Idegen nyelvű tájékoztatás.
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megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt felté-

Magyar szálláshely magyar minősítést még

teleknek. A környezetbarát üzemeltetés azért is

nem szerzett, uniós minősítése is csak egy szál-

fontos, mert mint láttuk, különösen a szállodák

lodának és egy panziónak van hazánkban, az

esetében a minősítéshez szükséges előírások

alsópáhoki Kolping Hotelnek, illetve a szarvas-

teljesítése igencsak energiaigényes és környe-

kői Öko-Park Panziónak. További információ

zetterhelő (pl. légkondicionálás, hűtő- és tévéké-

(angolul, franciául, görögül, olaszul, spanyolul):

szülékek üzemeltetése, napi törülközőcsere stb.).

www.ecolabel-tourism.eu, www.traintoecolabel.org (magyarul is).

A magyar kiírás szerint a szálláshely és a kör| dr. Haraszti Anikó |

nyezet egyensúlyát a működés során kell megteremteni, valamint a szálláshely és a környezet
összhangjával (ami csupán a látványharmóniára korlátozódik). A minősítést pontszerzéssel
lehet megkapni. 2-3 pont jár például az ablakok megfelelő szigeteléséért, vagy ha a szobák
fűtését, illetve hűtését szabályozhatja a vendég,
ha a lámpák legalább felében a legjobb energiahatékonyságú osztályba sorolt izzó világít,
ha a szálláshely mozgásérzékelős fényforrásszabályozókat, környezetbarát tisztítószereket
használ, szelektíven gyűjti a hulladékot, mellőzi az egyszer használatos étkészletek és evőeszközök használatát, megújuló energiát használ.

Ökocímkés szállások Magyarországon:

Minél magasabb egy szálláshely általános színvonala (szálloda vagy kemping), annál több

ÖKO-PARK®

pont összegyűjtése kell a védjegy elnyeréséhez.

Panzió, Kemping$$$ és Kalandpark
3323 Eger-Szarvaskő, Borsod u. 9.

Az uniós címke megszerzéséhez bizonyos köve-

Telefon: (06 36) 352 201

telményeket mindenképp teljesíteni kell, például

E-mail: info@oko-park.hu

a felhasznált energia ötödének megújuló for-

Internet: www.oko-park.hu

rásból kell származnia, az égők kétharmadá-

Jellegzetesség: erdei kalandpark,

nak energiahatékony égőnek kell lennie, csak

kötélpályák, mászóutak stb.

naplemente után vagy napfelkelte előtt szabad
öntözni a szálláshely kertjét. Emellett a szállás-

Kolping Hotel Spa & Family Resort$$$$

helynek meg kell valósítania a környezetbarát

8394 Alsópáhok, Fő u. 120.

üzemeltetésre vonatkozó ajánlások legalább

Telefon: (06 83) 344 143

egynegyedét, például üzemeltethet időkapcso-

E-mail: sales@kolping.hotel.hu

lós zuhanyt, hasznosíthatja az esővizet, bio-

Internet: www.kolping.hotel.hu

vagy helyi élelmiszereket szolgálhat fel az étke-

Jellegzetesség: gyerek- és családbarát

zésekhez, komposztálhat vagy kerékpárhasz-

szolgáltatások

nálatot biztosíthat.
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Ökopark, Eger-Szarvaskô

Kolping Hotel, Alsópáhok
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Társadalmi felelôsségvállalás a szállodaiparban. Kocsy Béla tulajdonos és igazgató mutatja be
a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató családi vállalkozást, a Hotel Pandát.

?????????????????????????????????

PANDA: KEVÉS VAN BELÔLE,
ÉS MINDENKI SZERETI

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Kocsy Béla

Ha jól tudom, a szálloda munkatársainak kilencven százaléka megváltozott munkaképességű, ami
egyedülálló. Miért vágott bele? Volt minta?
Van egy barátom, Ádám, most is velünk dolgo-

?????????????????????????????????

zik. Agydaganatos beteg. Mielôtt megvettük a

?????????????????????????????????

szállodát, sokszor elkísértük vásárolni, hivata-

?????????????????????????????????

bentônek találtuk, ahogyan bántak vele.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

los ügyeit intézni. Elképesztônek és megdöbEgyszer a szociális foglalkoztatóban vártunk rá
az elôtérben, és beszélgettünk az ott lévôkkel.
Meglepett, hogy sok magasan képzett, nyelveket beszélô, intelligens ember naphosszat
gyöngyöt fűz. Felmerült bennem, hogy valahogyan segíteni kellene rajtuk. Ha lehet, minél
többjükön. Nem sokkal késôbb vettük meg a
szállodát és döntöttük el, hogy fogyatékkal
élôkkel, sérültekkel fogunk együtt dolgozni.
Korábban ugyanitt voltam szállodaigazgató, és
több külföldi szállodánál is dolgoztam, de
Németországban, Angliában és Kínában sem
láttam olyat, hogy az üzemeltetést fogyatékkal
élôk végzik.
Hány embert foglalkoztatnak?
Jelenleg 22 alkalmazottunk van, ebbôl 20 fô
megváltozott munkaképességű. Kezdetben
négyen vagy öten voltak. Elôször feltérképez-

?????????????????????????????????

tük, vajon van-e igényük és képességük arra,

?????????????????????????????????

Kiderült, hogy ezeknek az embereknek ugyan-
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hogy ilyen területen helyezkedjenek el.

olyan nagy szükségük lenne értelmes, valódi

sem veszik, hogy nem egészséges embertôl

munkára, mint bármelyikünknek. Nyitottak

kapják a kulcsot, vagy hogy mentálisan sérült

voltak, érdeklôdôk, többen nyelveket is beszél-

az étteremi felszolgáló.

tek. Csak éppen törpének születtek, vagy

Nehezebb vagy könnyebb velük együtt dolgozni?

hiányzott egy végtagjuk, s így nem kaptak

Milyen a munkahelyi légkör?

képességeiknek megfelelô munkát. Ma ugyan-

Nálunk természetes a tolerancia, hogy maxi-

úgy ellátják a négycsillagos szálloda napi teen-

málisan figyelünk egymásra, és nem lehet a

dôit, semmiben nem teljesítenek alul. Sôt, az a

konfliktusokat fônöki ordibálással elintézni.

szeretet és elkötelezettség, mellyel a munkáju-

Ezek az emberek érzékenyebbek, egymáshoz és

kat végzik, irigylésre méltó.

a munkájukhoz is több érzéssel viszonyulnak.

Mi alapján választotta ki a munkatársakat?

Ha valakinek baja van, a többiektôl segítségre

Milyen követelményeknek kellett megfelelniük?

és támogatásra számíthat puffogás és veszeke-

Amikor híre ment, hogy mit szeretnénk, kikkel

dés helyett. Természetesen tôlem is. Többször

szeretnénk dolgozni, nagyon sokan kerestek

elôfordul, hogy felveszünk valakit egy munka-

meg. Várniuk kellett, mert elôször felújítottuk a

körre, de nem tudja jól, örömmel végezni a fel-

szállodát, és akkreditáltatni is kellett, hogy

adatát. Ilyenkor együtt vizsgáljuk, kutatjuk, mi

megváltozott munkaképességűeket alkalmaz-

lenne a neki megfelelô. Ádám barátommal is

hassunk. Fôleg nyelvismerettel rendelkezô

így jártunk. Elôször számítógép mellett dolgo-

munkatársakat kerestünk, mert ez a szálloda-

zott, de a látása folyamatosan romlik, elvesztet-

iparban elengedhetetlen. Majd annak megfele-

te örömét a munkájában. Megbeszéltük, hogy

lôen kerestünk nekik beosztást, hogy milyen

kipróbálja magát a konyhán. Azóta munka-

fogyatékkal élnek. Olyan területet, ahol helyt

kedve ismét az egekbe szökött, olyan ételeket

tudnak állni, sôt fogyatékuk még elônyükre is

készít, mint egy mesterszakács. Nem ez lenne

válhat. Így lettek például takarítónôk, szoba-

normális az úgymond egészséges világban is?

asszonyok a siketek vagy némák, és lett infor-

Van kedvenc vagy különleges története?

matikus a kerekes székes kollégám. Az értékesí-

Itt minden emberé egy megható történet. Hol

tési feladatokat végtaghiányos ember végzi, a

könnyebb, hol nehezebb volt felvenniük az itte-

recepciós hölgy pedig törpe. Dobogót építet-

ni munkatempót. Amikor Laci elôször jött az

tünk neki, úgy végzi a munkáját. Sokan észre

irodába, külsejérôl ítélve hajléktalannak tűnt.
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De az elôzetes beszélgetésekbôl kiderült, hogy

környezetben, képességüknek megfelelô mun-

bár agyvérzéssel született, szülei pedig korán

kát végeznek. Érzik, hogy fontos, amit csinál-

meghaltak, alkalmas lehet recepciósnak. A töb-

nak, szükség van rájuk.

biek azt mondták, kizárt, hogy megfeleljen a

Milyen visszajelzéseket kapnak a vendégektôl?

pult mögött. Laci beszélt angolul és egy kicsit

A külföldiek egyszerűen elalélnak, amikor

olaszul is, bíztam benne. De elôször újra kellett

kiderül, kik dolgoznak a szállodában. A hazai

dizájnolni az embert. Vettem egy neki megfele-

vendégek is tisztelik a munkatársaimat. Ugyan-

lô nadrágot, cipôt, inget és mellényt. A lányok

olyan jól végzik a munkát, mint egészséges tár-

rögtön megdicsérték, az önbizalma is kezdett

saik. Nemrég kíváncsiságból felhívtunk pár

helyrebillenni. Azt is megbeszéltem vele, hogy

hotelt. Azt szerettük volna tudni, vajon egy

munka elôtt lehetôleg ne egyen hagymát, pedig

átlagos recepciós mennyire illedelmes, tájéko-

igen szerette. Vagy ha mégis eszik hagymát,

zott, hogyan kezeli a hívásokat. Nyugodt szív-

tartson magánál rágógumit. Az öltözékéhez

vel állítom, hogy a mieink lényegesen jobban

még hiányzott az öv, rábíztam a beszerzést. Ô

végzik a dolgukat. Nem tudok beszámolni

meg vett egy hófehér övet a fekete nadrághoz,

egyetlen negatív visszajelzésrôl sem. Viszont

mert a fekete öv kétszáz forinttal drágább volt.

pozitívról igen, illetve rengeteg magánszemély

Aztán szegény, miután szóltam, hogy ez így

vagy vállalat támogatásáról. Pár nappal ezelôtt

nem szép, nem illik egymáshoz, röstelkedve

bankárok voltak a vendégeink. Késôbb számí-

próbálta a mellény alá rejteni az övet. A végén

tógépeket hoztak nekünk ajándékba. De több

persze megvettük a feketét.

magánszemély is kifejezetten minket választ,

Kapnak a működéshez állami támogatást?

miután megtudta, hogy kikkel dolgozunk.

Bér- és járuléktámogatást kapunk az alkalmazot-

Fontos, hogy megértették: azért tesszük, hogy

tak után, bonyolult elôírások szerint. A világon

ezek az emberek is értékteremtô munkát

egyedülálló módon nem alapítványi keretek

végezhessenek. Ôk így segítenek.

között, hanem gazdasági társaság formájában

El tudná képzelni, hogy egy nagyobb szálloda

működünk. Ami annyit jelent, hogy annyi

vagy szállodalánc is így működjön?

pénzt keresünk meg, amennyiért megdolgoz-

Elképzelni el tudom, de a tapasztalat azt

tunk. És a szálloda nyereséges! Saját erôbôl

mutatja, hogy nincs rá esély. Mondok egy pél-

végeztük el az egész épület akadálymentesí-

dát. A szállodaszövetség konferenciát tartott,

tését. Nem pályáztunk, a befolyt összegekbôl

szerettünk volna egy rövid ismertetôt tartani

költöttünk a kerekes székesek kényelmére.

arról, hogy milyen nagyszerű lehetôséget

Magyarországon még az ötcsillagos szállodák-

teremthetünk így az egyébként a társadalom

ban sem jut be a kerekes székes a medencébe.

peremére szorult embereknek. Szerettük volna

Nálunk kimehet a teraszra, az alagsori konfe-

valahogy továbbvinni ezt a lehetôséget, mert

renciaterembe, vagy éppen begurulhat a sza-

munkaképes fogyatékos sok van, szeretnénk

unába is – hazánkban csak nálunk. Gondolom,

nekik segíteni. A szövetség válasza az volt,

kiderült, hogy nem a járulékokért alkalmazzuk

hogy nem férünk bele a keretbe. Pedig ha

ôket. Sokkal nagyobb az öröm, amelyet lelki fej-

működne a társadalmi felelôsségvállalás, min-

lôdésük látványa okoz. Akiket gyógyszerekkel is

denki jól járna. A megváltozott képességű

kezelnek, általában 30 százalékos javulást érnek

emberek is méltó és értékes munkát végezhet-

el, és ez az igazi eredmény. Kiegyensúlyozott

nének, a keresetükbôl el tudnák tartani magu-
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kat, lelkileg is egészségesebbek lennének. Az
államnak nem kellene azt a sok juttatást, járulékot kifizetnie. Mi nem tudunk felvenni több
embert, pedig naponta keresnek. Idén egy
olyan oktatási programot indítunk el, amely
segítheti a megváltozott munkaképességűek
visszavezetését a társadalomba.
Mennyire vetette vissza a válság a szálloda népszerűségét?
2008 végén voltak lemondások, kicsit meg is
ijedtünk, de szerencsére az internetes hirdetéseinknek köszönhetôen helyreállt a rend. Talán
méretünknél fogva – 29 szobánk van – nem
érezhetô annyira a visszaesés, mint a nagy szállodáknál. Januárban is 60 százalékos kihasználtságunk volt az országos 20 százalékos
átlaghoz képest. Úgy gondolom, ez szép eredmény. A szálloda honlapján ugyan feltüntetjük,
hogy kikkel dolgozunk, de nem ezzel akarjuk
eladni a szolgáltatásunkat. Aki ide érkezik vendégként, megtapasztalja és látja ezt a családias,
emberséges légkört, hírét viszi, hogy így is lehet.
S nagy valószínűséggel visszatér.
| Lôrincz Zsuzsa |

Hotel Panda$$$$
Szolgáltatások: étterem, kávézó, masszázs, infraszauna, finn szauna, teasziget, fodrászat,
kozmetika, mosoda, szobaszerviz, autó- és
kerékpárkölcsönzés, ingyenes internetelérés,
ingyenes notebookkölcsönzés, konferenciaterem, mozgássérültek részére speciális szobák
és szolgáltatások. A közelben található: tenisz-,
atlétikapálya, testépítô szalon, labdarúgópálya, kosárlabdapálya, vívóterem, lovarda.
1026 Budapest, Pasaréti út 133.
Telefon: (06 1) 394 1935
E-mail: manager@hotelpanda.hu
Internet: www.hotelpanda.hu
Przymat | Dreamstime.com
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?????????????????????????????????
Sokszor olyan tárgyakat is magunkkal viszünk az utazásra, amelyekre valójában nincs is szükség, vagy
szükség esetén helyben is beszerezhetôk, pótolhatók, kiegészíthetôk. Vigyünk hát minél kevesebbet, s amit viszünk,
az legyen egészség- és környezetkímélő, származzon etikus forrásból!

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Lássuk, milyen egy fenntartható utazótáska,
amelynek összeállításakor egyaránt odafigyeltünk az egészségügyi, társadalmi és környezetvédelmi szempontokra!

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

ÚTIKÖNYV, SZÓTÁR

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

UTAZÓTÁSKA

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Nem kell feltétlenül újat vennünk – kölcsönözzünk inkább könyvtárból vagy ismerőseinktől,
nézzünk körbe az antikváriumok polcain (számos helyen ma már elektronikus úton is kereshetünk, vásárolhatunk, ill. elő is jegyeztethetünk – lásd http://antikvarium.lap.hu)! Ne
felejtsük, hogy minden egyes könyv előállításához sok fa, víz és energia kell, amelyet akár meg
is spórolhatunk. Évente mintegy 561 millió
köbméter fát használnak fel világszerte papírgyártás céljára – az összes kivágott fa 17%-át.
Ha tudjuk, merre visz majd utunk, érdemes
előre felkészülni, s az internet segítségével
összegyűjteni a praktikus információkat (nyitvatartási idők, igényeinknek megfelelő szálláslehetőségek, árak stb.), ebben az esetben nem
kell megvásárolni a drága, aktuális információszolgáltatásra szakosodott, de épp emiatt
viszonylag gyorsan el is évülő kalauzokat, mint
amilyen a Lonely Planet sorozat. Ez utóbbi

?????????????????????????????????

egyébként saját állítása szerint teljesen reklám-

?????????????????????????????????

nem kér és nem fogad el ellenszolgáltatást.
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mentes, a köteteiben felsorolt tartalmakért

BIZTOSÍTÁS

NAPSZEMÜVEG, KALAP

Az elővigyázatosság még mindig jobban megéri, mint hogy később kellemetlen helyzetbe
kerüljünk.
A megfelelő biztosítás kiválasztásánál alapvetően három szempontot kell mérlegelni: a
betegség/baleset és a poggyászkár esetén járó
biztosítási összeget, a biztosítás díját, valamint
hogy a biztosítás mellé milyen segítségnyújtó
szolgáltatás jár. Baj esetén az utóbbi szolgáltatás révén kaphatunk valóban hathatós segítséget. Alapvető, hogy elolvassuk az apró betűs

A napszemüvegeken kis címkén fel kell tüntet-

részeket is arról, hogy mire és milyen feltéte-

ni, hogy megfelelnek-e az UV-szűrőképességre

lekkel terjed ki a biztosítás.

vonatkozó szabványnak (az európai uniós

Az európai egészségbiztosítási kártya csak

szabványnak való megfelelést a „CE” jelzés

alapszintű egészségügyi ellátásra jogosítja az

mutatja), s hogy speciális (hosszú és erős nap-

itthon társadalombiztosítással rendelkezőket.

sütésnek való kitettség) vagy általános célra

Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági

készültek-e. Az is fontos, hogy a szemüveg jól

Térségen belül (ide tartozik még Izland,

passzoljon az arcformához, hogy még a szélek-

Liechtenstein és Norvégia), Svájcban, sürgőssé-

nél beszűrôdô sugárzást is kizárjuk. A megfele-

gi esetben Horvátországban az adott ország

lően széles karimával rendelkező fejfedők

társadalombiztosítási szervével szerződésben

ugyancsak fontos fényvédők: a szemünket érő

álló egészségügyi szolgáltatóknak a kártya

sugárzás mennyiségét akár meg is felezhetik.

alapján úgy kell ellátnia az ország területén

Végül, itt is igaz a „cipőt a cipőboltból” elv:

átmeneti jelleggel tartózkodó, orvosi ellátásra

ne tegyük ki magunkat rossz minőségű bóvlik-

szoruló magyar biztosítottat, mintha az adott

nak, s vásároljunk megbízható boltban, lehető-

tagállamban lenne biztosított. További infor-

leg látszerésznél, aki jobban hozzáfér a gyártók

máció: www.oep.hu

által elérhetővé tett információkhoz, és segíthet valóban jó választást hozni. S ha már van
napszemüvegünk, legyen tokja is, amely megvédi az összekarcolódástól!
FÉNYVÉDŐK
A napvédő készítményekben használt adalékanyagok egy része a bőrön át a véráramba
kerülhet, több összetevővel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy hormonális hatású, allergiás reakciót válthat ki, felhalmozódhat a szervezetben és/vagy a környezetben. Használjunk
tehát csak annyit, amennyi tényleg szükséges!
Először is nagy adag mértékletességet és
elővigyázatosságot vigyünk magunkkal: ne
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menjünk a déli órákban a napra, és általában

amelyekben nem túl szigorúak a munkaügyi és

ne tartózkodjunk ott hosszú ideig; hordjunk fej-

környezetvédelmi előírások. A fejlődő orszá-

fedőt, hosszú ujjú és szárú ruhát; az érzékeny,

gokban évente 20 000 ember hal meg a pamut-

napnak kitett testrészeket pedig rendszeresen

termelés során alkalmazott növényvédő szerek

kenjük be valamilyen napvédő készítménnyel,

okozta mérgezésben, továbbá 3 millió szenved

melyek közül részesítsük előnyben az UV-A és

tőlük akut módon (további adat: a világon ter-

UV-B sugarak ellen is védő, 15-nél magasabb fak-

melt növényvédő szerek 20%-a a gyapotföldekre

torszámú, fizikai szűrőket − azaz olyan ásványi

kerül). A végletesen leszorított felvásárlói árak-

mikropigmenteket, mint a cink-oxid és a titán-

kal működő ruhaipar negatív társadalmi hatá-

dioxid − tartalmazó készítményeket! Kerüljük

sára jellemző az is, hogy 2007-ben csak

a hormonális hatású, a szerveinkben és a ter-

Indiában több mint 100 ezer gyerek dolgozott

mészetben felhalmozódó, illetve sejtkárosító

naponta 13 órát a gyapotföldeken. A nem meg-

összetevőket tartalmazó készítményeket! Ne

felelően előállított ruhák végül nemcsak a

vegyünk olyan terméket, amelyben megtalál-

környezetet és a társadalmat rombolják, de

hatók a következő anyagok: 4-MBC (4-methyl-

egészségünkre is veszélyesek: növényvédőszer-

benzylidene-camphor) és az OC (octocrylene),

maradványokat, rákkeltő színezőanyagokat és

parabének (butil-, etil-, metil- vagy propil),

nehézfémeket, valamint olyan egyéb mérgező

Padimát-O és Parsol 1789 (avobenzon).

anyagokat is tartalmazhatnak, mint a formal-

Ha biztosra akarunk menni, keressük a
német BDIH, vagy a magyar Biokontroll vagy

dehid, amely már kis mennyiségben is légzési
panaszokat, fejfájást okozhat.

Ökogarancia minősítéssel bíró natúrkozmeti-

Lassan-lassan nálunk is kaphatóak különbö-

kumokat, de semmiképp se felejtsük, egyetlen

ző természetkímélő gazdálkodásból származó

készítmény sem véd 100%-osan a káros UV-

alapanyagokból, társadalomkímélő (azaz nem

sugárzástól!

a munkásnyúzó, gyermekekkel dolgoztató)
módon készített, ideális esetben méltányos
keres ke delem révén forgalmazott ruhák.
A Marks&Spencer például már Magyarországon is forgalmazza az ökológiai és társadalmi megfontolásokat ötvöző fair trade védjegyes
ruháit. Egyre több helyen találni Öko-Tex védjeggyel ellátott ruházati cikkeket; ez a védjegy

RUHA

azt szavatolja, hogy a textilt környezetkímélő

A használt ruha jó választás: előállításához

módon állították elő, és nem tartalmaz egész-

nem kellenek újabb természeti erőforrások,

ségre veszélyes anyagot (a szabványt követő

ráadásul a turkálókba kerülő ruhák legtöbbször

cégek és márkák listáját lásd a www.oeko-

segélyszervezetektől származnak, amelyek az

tex.com weboldalon).

így befolyt összegből fedezik karitatív tevékenységüket. Ha meg újat veszünk, akkor
keressük és válasszuk mindig a jobb minőségűt,
a fenntartható módon előállítottat!
Nem titok, hogy a legtöbb cég már rég olyan
országokba helyezte termékeinek gyártását,
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TÚRAFELSZERELÉS

FÉNYKÉPEZŐGÉP

Egyre kevesebben használnak analóg fényképezőgépet – a tömeggyártás az analóg gépek
után a digitális fényképezőgépek piacát is
„demokratizálta”. Igen ám, de az olcsóságnak
ára van, amit sok esetben a távol-keleti gyártósorokon dolgozók fizetnek meg a rossz munkakörülményeik, a munkabiztonság hiánya, az
Először is nézzünk szét a kisebb magyar gyár-

alacsony munkabér vagy a ledolgozott munka-

tóknál – így a hátizsákokat és ruházatot gyártó

órák magas száma révén. Arra is többször volt

Alto (www.altoalpin.hu) és a lábbelik készíté-

már példa, hogy a munkaügyi ellenőrök „szak-

sében jeleskedő Mauna (www.mauna.hu)

mai gyakorlat” címen dolgozó 18 év alattiakat

kínálatában! Mind a két cég kiváló minőségű

találtak a nagy, fényképezőgépeket és más

cikkeket gyárt itthon, kis léptékben, hazai mun-

technikai eszközöket előállító kínai gyárakban.

kahelyeket fenntartva.

A nagy-britanniai Ethical Consumer (EC) fel-

Gázpalackokból keressük az újratölthető

mérése alapján mindegyik gyártó jelentős

változatot, minden másból a jó minőségűt, a

elmaradásokkal bír a munkavállalói jogok

többször használhatót! Az újratölthető, saválló

garantálásában, jóllehet egyre több márka hoz

palackok és bögrék jó szolgálatot tehetnek a

elő „környezetbarát” termékeket, ami főleg az

mindennapokban is: nem kell eldobható papír-

energiahatékonyságban és az újrahasznosított

és műanyag poharakat, palackokat használ-

anyagok felhasználásában jelentkezik. Az EC

nunk. Sátor és egyéb kempingfelszerelés tekin-

környezeti és munkaügyi szempontokat is

tetében, ha nem ragaszkodunk az új felszere-

figyelembe vevő értékelése alapján a Ricoh, a

léshez, sok dolgot használtan is be lehet szerezni,

Canon és a Casio a legjobb márkák, míg a

akár a szakosodott túraboltokból, akár az interne-

Kodak, a Samsung és a Panasonic a sor végén

tes piacterekről (például: www.vatera.hu,

kullognak.

www.teszvesz.hu, www.ebay.com)

| Horváth Gergő |
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Rengeteg, sokszor egymásnak ellentmondó információ zúdul ránk a fényvédelemről. Nem ritkák a végletes
megközelítések. A rákveszély túlhangsúlyozása vagy ellenkezőleg, a napozás kockázatainak bagatellizálása: „hiszen
a fényvédők megvédenek minket”. Az igazság valahol a középúton van: a napfény éppúgy barát is lehet, mint ellenség.
Rajtunk múlik. Elkeserítőnek inkább azt tartom, hogy a fényvédők táján egyre nagyobb a zűrzavar.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

MEGÚSZHATOM FÉNYVÉDŐ NÉLKÜL? – GYAKORI KÉRDÉS
Attól függ. Sokan hivatkoznak arra, hogy a földeken dolgozó embereket, az útépítő munkásokat tavasztól süti a nap, nem használnak
fényvédő szert, s mégsem esik semmi bajuk.
Dr. Wikonkál Norbert, a SOTE Bőrgyógyászati
Klinikájának szakorvosa szerint velük is egyre
gyakrabban lehet találkozni az intézetben. Bár
igaz, hogy akik fokozatosan szoktatják bőrüket

?????????????????????????????????

a napfényhez, ráadásul ezt akkor kezdik, ami-

?????????????????????????????????

kor még simogatóak a sugarak, azoknak a bőre

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

A KOZMETIKUS SZEMÉVEL

?????????????????????????????????

FÉNYVÉDELEM –

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

edzetté válik, s jóval többet kibír, mint akik esztétikai szempontok miatt gyorsan akarnak
lebarnulni. Egyébként pedig a parasztemberek
a józan észre hallgatva nyáron hajnalban kelnek, s korán reggel vagy késő délután végzik el
kinti teendőiket. A mediterrán országok őslakóinak sem jut eszébe, hogy délidőben kifeküdjenek a napra, a trópusokon élők pedig sötét
bőrük ellenére ruhával védik magukat.
Az ózonréteg vékonyodása miatt ma azzal is
számolni kell, hogy olyan veszélyesebb, perzselőbb sugarak is elérik Földünket, amelyek
azelőtt nem jutottak el hozzánk. Tudomásul
kell venniük, hogy a bőrrákos megbetegedések
nagy része − az egyéb környezeti ártalmak
mellett − az UV-sugarakra is visszavezethető.
A felelőtlen sütkérezésnek, gyerekkori felégésnek sokan felnőtt korban fizetik meg az árát.
Nem ártana tanulni a keserű tapasztalatokból.
A problémát valójában nem a nap jelenti,
hanem ahogyan a sugaraival szemben viselkedünk. Egész heti „szobafogság” után nem lehet
a hétvégén a Balaton partján védtelen bőrrel
napozni. Nem szabad hagyni, hogy leégjen a
bőr! Akinek a családjában előfordult már bőrrákos megbetegedés, vagy sok anyajegye van,
többször felégett már a bőre, vagy az érzékenyek
csoportjába tartozik (pl. fehér bőrűek, gyerekek,

?????????????????????????????????

korosabb emberek), az különösen vigyázzon!

?????????????????????????????????

tehát mindenképpen védekezni kell! Hogy ezt
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Az erős napsugarak s a tartós fényhatás ellen

az árnyék jelenti, vagy a testet védő ruházat,

• Védjen meg a napsugarak által esetleg kép-

szalmakalap, napszemüveg és magasabb fakto-

ződő szabadgyököktől, vagyis legyenek benne

rú krémek, az már ránk van bízva. Azt azonban

antioxidánsok (pl. A-, C-, E-vitamin).

tudni kell, hogy a kozmetikum sosem nyújt

• Védje meg a bőrt a napsugarak szárító hatásá-

100%-os védelmet.

tól, a vízvesztéstől, ezért tartalmazzon nehezen

A kérdésre végül is az a válaszom, hogy a

avasodó növényi olajakat, viaszokat: pl. jojo-

kreol bőrűek ésszerű napozási szokások mellett

baolajat, shea-vajat, mogyoróolajat, avokádóola-

(fokozatos szoktatás, egyszerre rövid időtar-

jat, szezámolajat, makadámiaolajat, kakaóvajat.

tam, nyáron reggel 10-ig és 17 óra után) akár

• Legyenek benne gyulladáscsökkentő, bőr-

fényvédők használata nélkül is élvezhetik a

nyugtató növényi anyagok (pl. likopin, aloe vera,

napot, úgy, hogy az még nem károsítja a bőrü-

kövirózsa, mályva, apróbojtorján, körömvirág-

ket. Víz mellett, s ha egyébként hosszabb időt

kivonat, karottaolaj), panthenol, bisabolol.

töltenek fedetlen bőrrel a napon, természete-

• Biztosítson megfelelő komfortérzetet (jól ken-

sen nekik is tanácsos védekezniük. Az orvosok

hető legyen, ne tapadjon, ne fesse fehérre a bőrt,

már lepirult bőr esetén is sejtkárosodott bőrről

ne zavarjon az illata (ezt jó lenne kipróbálni!).

beszélnek. Arra mindenképpen figyelni kell,

• Legyenek benne fizikai (titán-dioxid, cink-

hogy ne napozzunk rá, még fényvédőt használ-

oxid) és növényi (rizscsíraolaj-oryzanol, vad-

va sem. Meg kell adni az időt a bőrnek a rege-

gesztenyekéreg-aesculin, paradicsom-likopin)

nerálódásra. A gyermekkori napégéseket feltét-

eredetű természetes fényvédő anyagok, hogy

lenül meg kell előzni, mert a bőr nem felejt, s

ha szükséges, azonnal lehessen használni.

hatása felnőttkorban mindenképpen jelentke-

(Vészhelyzetben, pl. csúcsforgalomba rekedve,

zik (foltok, korai bőröregedés, sejtburjánzás).

nem hiszem, hogy jót tenne fél órát várni a
kémiai fényszűrők hatására. A növényi viaszok-

A MEGFELELŐ FÉNYVÉDŐ KIVÁLASZTÁSA

nak, telített zsírsavakban gazdag olajoknak, igaz

A választás egyáltalán nem könnyű. Ha való-

nem nagy, de szintén van fényvédő hatásuk.)

ban a minőség alapján, s nem a külcsín és a rek-

• Az összetevői, de még a csomagolása se

lámszöveg hatására szeretnénk dönteni a flako-

legyen környezetszennyező.

nok, tubusok között, akkor feltétlenül kellenek
bizonyos szempontok, amelyek alapján letesz-

AMIT A FÉNYVÉDŐ ANYAGOKRÓL TUDNI KELL

szük a voksunkat. Mi az, amit egy fényvédőtől

A kémiai fényvédők úgy hatnak, hogy elnyelik a

meg kellene kívánnunk? Az én szempontjaim

fényt, majd a bőrben elbomlanak. Valahogy

például a következők:

nem tudok kibékülni azzal a gondolattal, hogy

• Védje meg a bőrt az erősebb napsugarak

ez utóbbi anyagok a bőrömben fejtik ki a hatá-

károsító hatásától: a felégéstől, a barna festék-

sukat, még akkor sem, ha azt mondják róluk,

foltoktól.

hogy nem kerülnek a véráramba. Ráadásul ha

• Ne károsítsa se a szervezetet, se a bőrt (ne

nem fotostabilak (s honnan tudnánk, hogy

gátolja a bőrlégzést, ne tömje el a pórusokat, ne

melyik az?), a fény hatására gyorsan lebomla-

okozzon pattanást, aknét, allergiát), ne tartal-

nak. Akkor viszont megszűnik a védőhatásuk,

mazzon hormonális hatású kémiai fényvédőt,

ezenkívül még allergiát is okozhatnak. A hor-

ásványolaj-származékokat, allergizáló illat-

monokhoz hasonlóan viselkedő anyagoktól

anyagokat.

pedig egyenesen irtózom.
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Biztos, hogy nem veszek olyan
fényvédőt, amelyben a következő
anyagok valamelyike található:
Octinoxate (Octyl Methoxycinnamate) |
A leggyakoribb napozószer-összetevő, bizonyos kutatások szerint allergén, érzékennyé
teszi a bőrt.
Veszélyességi foka: 4*

A fizikai fényvédők (cink-oxid, titán-dioxid)
visszaverik a sugarakat a bőrről, s ezért általában bőrbarátnak tartják. Dr. Wikonkál Norbert
szakorvos is valószínűleg ezért ajánlja ezeket a
gyerekek bőrének védelmére. Újabban azonban róluk is olvasni kritikus véleményeket.
A nanorészecskék károsító hatását s a nem
megfelelő UV-A-védelmet kifogásolják egyesek.
Lehet, hogy csak a konkurens cégek hangadói?

Homosalate (HMS) | Erre az összetevőre
külön fel kell hívni a vásárlók figyelmét az USAban, Kanadában, Japánban és az EU-ban.
Feltételezhetően enyhe káros hatással van a
hormonrendszerre, elősegíti a finom összetevőjű, adott esetben mérgező anyagok bőrön
keresztüli felszívódását.
Veszélyességi foka: 4*
Octyl-Dimethyl-Para-Amino-Benzoic-Acid
(OD-PABA) | Más néven PADIMATE vagy
PABA-Ester, külön fel kell hívni a vásárlók
figyelmét az USA-ban, Kanadában, Japánban
és az EU-ban erre az összetevőre. Lehetséges,
hogy rákkeltő, allergizáló hatású, roncsolja a
DNS-t, elváltozást okoz a sejtekben.
Veszélyességi foka: 6*
Benzophenon-3 (Oxybenzon) | Erősen allergizál is, több kutatásban a rákkeltő hatására
hívták fel a figyelmet. Felhalmozódik a szervezetben, káros hatással lehet többek között a
magzatok és gyerekek fejlődésére, az idegrendszerre, a termékenységre, bizonyos szervek
működésére.
Veszélyességi foka: 8*

Az elhangzott érvek számomra egyelőre nem
meggyőzőek. Mivel a titán-dioxid-szemcséknek
a bőr felületén kell hatniuk, nem hiszem, hogy
olyan parányira aprítanák, ami már felszívódik.
Ha az UV-B-sugarakat visszaverik, miért ne tennék ugyanezt az UV-A-sugarakkal? A fényvédő
anyagok harca mindenesetre elkezdődött.
Teljesen biztosak eddig sem lehettünk bennük.
Számomra a legfontosabb fényvédelmet ezek
után is az árnyék jelenti, s ha további védelemre van szükségem, növényi és fizikai fényvédő
anyagokat tartalmazó kozmetikumokat keresek.
Az Öko Test magazin 2008. júniusi számában
23 fényvédőszer vizsgálatát tették közzé. Kritikus összetevőket kerestek, és azt nézték meg,
hogy a gyártók mennyire fogadták meg az
Európai Bizottság ajánlását, amely a fényvédő
termékek hatékonyságára és az alaposabb tájékoztatásra irányul (lásd az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 2006. szept. 26.). Az eredmény
nem szívderítő: egyetlenegy sem kapott nagyon jó minősítést. A felét jónak tartották, 3

Octorylene | Viszonylag új kémiai fényvédő
anyag, felhalmozódik a szervezetben (nemcsak
az emberében, hanem például a balatoni halakéban is), elváltozást okoz a sejtekben, állatkísérletek során nagy mennyiségben adagolva
szervi elváltozást okozott a májban.
Veszélyességi foka: 3*

terméket közepesnek minősítettek, 1 elégségest kapott, 2 fényvédőt hiányosnak és 6-ot
elégtelennek ítéltek.
A negatív minősítések oka, hogy még mindig
16 termékben találtak hormonhatásúnak vélt
kémiai fényvédőt. Allergizáló halogénorganikus
(jódot, brómot vagy klórt tartalmazó) vegyületet

Forrás: Skin Deep, Cosmetic Safety Database
*A Skin Deep 1–10-es skálán értékeli a szerek veszélyességét,
és a legveszélyesebb szerek kapják a 10 pontot.

találtak 3 termékben (Garnier, Lancôme,
L’Oréal.) A Vichy Capital Soleil Gel Milch LSF 20
és a L’Oréal Solar Expertise Sonnenmilch LSF 20
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Forwardcom | Dreamstime.com

termékekben veszélyes mósusz illatanyagot azo-

maz, ezért meggondolandó feleslegesen magas

nosítottak be. A Lancaster Sun Care Tanning

faktorú termékeket használni. A natúr fényvé-

Lotion LSF 15 és Garnier Ambre Solaire Delial

dők hatása fizikai, fényvisszaverődésen alapul,

Sonnenmilch LSF 20 termékek allergizáló illat-

ezek viszont maximum 30 faktoros védelemre

anyagokat tartalmaztak. Natúrtermékek annak

képesek.

ellenére, hogy káros anyagokat nem találtak benVédőképesség

Faktorszám

Alacsony

6–14,9

Megfelelő védelmet csak megfelelő faktorszá-

Közepes

15–29,9

mú (SPF) készítménytől lehet elvárni. A fény-

Erős

30–59,9

védőknek mind az UV-A (öregítő, genetikai

Rendkívül erős

60

nük, ezennel nem kaptak kitűnőt. Az indok az
volt, hogy az új EU-s tájékoztatási javaslatnak
hiányosan tettek eleget.

kárt okozó), mind az UV-B (gyulladáskeltő,
rákkeltő) sugarakkal szemben védeniük kell a

A faktorszám kiválasztásához figyelembe kell

bőrt, s ezt a készítményeken fel is kell tüntetni.

venni a bőr természetes színét, a bőr edzettségét,

A javaslat szerint az UV-A védelemi faktor

a használat helyét (megszokott hely, mediterrán

arányának az UV-B faktorszámok 1/3-ának kell

ország, trópusok, hegytető), az évszakot, a nap-

lennie. A magasabb faktorú fényvédőnek

szakot, a széljárást, azt, hogy van-e felszíni tükrö-

magasabb UV-A-védelmet kell adnia.

ződés, visszaverődés (víz, hó közelsége).

Azonban azt is tudni kell, hogy minél maga-

Közepesen kreol, a tavaszi kerti munka jóvol-

sabb faktorú egy kémiai szűrőket tartalmazó

tából előnapozott bőrhöz mediterrán ország-

fényvédő, annál több veszélyes anyagot tartal-

ban, víz mellett minimum a közepes erősségű
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Magyarországon kapható ismertebb természetes összetevőjű fényvédő készítmények
Név, márkanév

Faktorszám

Fellelt ár/100 ml

Dr. Hauschka

15, 20, 30

3350–4500 Ft

Lavera Sun Sensitiv

20, 30, 40

3120–4000 Ft

Weleda Havasi gyopár

12, 20

2000–4000 Ft

Ilcsi Szépítő Füvek Paradicsomos napozó

12, 22

3400–3700 Ft

(15, 20, 25) fényvédőkből választanék. Ha zsí-

1. termék: Tocopheryl Acetate, (E-vitamin),

ros lenne a bőröm, akkor gélt, ha inkább szá-

Magnesium Sulfate, 4-methylbenzylidene

raz, akkor tejet, az arcomra pedig fényvédő kré-

camphor – kémiai fényvédő, a kutatók szerint

met (ez jobban ápolja a bőrömet, és magasabb

negatív anyag, Dimethicone-szilikon, Titanium

zsírtartalmánál fogva nem engedi, hogy kiszá-

Dioxide, Beeswax (méhviasz), Glycerine, PEG-1

radjon a bőröm). Ha 15-ös faktorú fényvédő

Glyceryl Oleostearate, Paraffin Wax – ásvány-

lenne nálam, akkor biztos, hogy nem feküdnék

olaj, Caprylic/Capric Triglyceride, Mineral Oil –

ki hosszabb időre a napra, s a déli órákat is

ásványolaj, Water (víz), Methylparaben –

árnyékban tölteném. A 30 faktoros fényvédővel

kémiai konzerválószer, a 20 leggyakrabban

már szabadabban mozognék, a vitorlázástól

allergiát kiváltó szer közé tartozik, Parfum –

sem félnék. Ha érezném, hogy elég a napfényből,

szintetikus illatanyag.

ruhával, kalappal is védekeznék. Órákra azon-

2. termék: víz, csipkebogyó-kivonat, titán-

ban még így sem feküdnék ki a tengerpartra.

dioxid, avokádóolaj, napraforgóolaj, glicerinzsírsavészter, birsmag- és jegeskristályvirág-

Számomra eleve szimpatikus, ha az összetevő-

kivonat, szezámolaj, alkohol, olívaolaj, alumí-

ket nem csak a nemzetközi szabványnak (INCI)

nium-hidroxid, zsírvegyület répaolajból és

megfelelően közlik, vagyis ha a növényi anya-

kínafaolajból, vörösfenyő-kivonat, tápióka-

gokat magyarul is el tudom olvasni. A követke-

keményítő, csipkemagolaj, ferulasav-észter,

zôkben két termék összetétele olvasható.

kovasav, éterikus olajok, aesculin (gesztenye-

A kritikus anyagokat vastag betűkkel emeltem ki.

kéregből), sztearinsav, hektorit, xantán, cukorzsírsavészter, lecitin, propolisz.
| Markovics Vera |
65|

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főosztályvezetője, dr. Kathi Attila ugyan itthon töltötte szabadságát
az elmúlt években, a hatóság tapasztalatai alapján a külföldre utazóknak is sok jó tanáccsal szolgál.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

MIELŐTT ELINDULUNK –

?????????????????????????????????

FOGYASZTÓVÉDELMI JÓ TANÁCSOK

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Kathi Attila

Milyen tapasztalatokkal rendelkezik a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság? Sok a panasz az utazásokkal kapcsolatosan, vagy látszólag minden

?????????????????????????????????

szép és jó?

?????????????????????????????????

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illet-

?????????????????????????????????

panasz érkezik évente, amelyeket valamilyen

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

ve a megyei békéltető testületekhez is több száz
módon az utazáshoz lehet kötni. Ebbe a körbe
tartozik az utazási irodákra vagy azok szolgáltatásaira, a közlekedésre (jellemzően a légi
közlekedésre), a vendéglátásra, valamint a szálláshelyekre érkező panaszok többsége. A magyar
fogyasztó közismerten árérzékeny, s ennek
hatása az idegenforgalmi piacon is megmutatkozik: az alacsony árú szolgáltatások gyakran a
vártnál alacsonyabb színvonalat is takarnak.
Ha már az áraknál tartunk: sok esetben érzik
furcsának a fogyasztók az utazási irodák árfeltüntetését. „Tunézia 79 000 Ft-tól” − kínálják a
csemegét, ám végül örülünk, ha 110 000 forinttal megússzuk.
Hatóságunk célul tűzte ki, hogy kiismerhető
viszonyokat teremt a valóban kaotikus árfeltüntetések terén. Leültünk az utazási irodák
képviselőivel is tárgyalni, megvizsgáltuk szer-

?????????????????????????????????

ződési feltételeiket, ellenőrzéseket tartottunk

?????????????????????????????????

fontosabbakat említsem. Tapasztalataink alap-
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az „Utazás 2008” kiállításon − hogy csak a leg-

ján valóban gyakran jogsértő az árfeltüntetés.

kötelezettségeit írja le, jogaikról nem beszél.

A hatóság véleménye mindig az volt, hogy az

Előfordul – még szakemberek részéről is –,

utasnak el kell tudnia utazni azért az árért,

hogy jelentéktelen problémának bélyegzik a

amelyet hirdetnek. Már bírósági határozatok is

katalógusok formai hibáit. Amennyiben azon-

alátámasztották a hatóság jogértelmezését, ám

ban nem tüntetik fel megfelelően az árakat,

a 2008 végén kiadott új kormányrendelet

nem tájékoztatják a fogyasztót a már megkötött

(281/2008. Kormányrendelet az utazási szer-

szerződésekkel kapcsolatos elállási jogról, jog-

ződésről) egyértelműen kimondja, hogy az

talanul követelnek kötbért elállás esetén, sérül-

árfeltüntetésnek meg kell adnia a szolgáltatás

nek a jogszabályok, előnytelen helyzetbe kerül-

díját, az ezen kívül felszámított összegek egysé-

nek az utasok. A tájékoztatás fontos része, hogy

ges díját s ezek összegét is. A fogyasztónak figyel-

az utas megismerhesse a célország kultúráját,

nie kell: pontosan elolvasni a hirdetést, ajánlatot,

jogszabályait, egészségügyi körülményeit. Ma

majd ezeket is figyelembe véve dönteni.

erre az irodák gyakran nem fektetnek kellő

Milyen eredménnyel zárult a hatóság legutóbbi

hangsúlyt, nagy helyet hagyva így a problém-

ellenőrzése?

áknak, a reklamációknak, majd a kártérítések-

Mint azt említettem, az igen népszerű „Utazás

nek. Az Európai Bíróság gyakorlata szerint ma

2008” kiállításon jártak kollégáim, s megvizs-

már azért is járhat kártérítés az utasnak, ha

gálták az akciós ajánlatokat, a katalógusok

egy, a katalógusban szereplő élménytől elesik,

árfeltüntetését, de még próbavásárlást is végez-

vagy olyan esemény történik, amely az adott

tek. Ez utóbbit azért emelném ki, mert utazá-

országban természetes, de az utast az iroda

sok esetében ez jóval körülményesebb és drá-

nem tájékoztatta előre.

gább, mint bemenni a sarki boltba kenyeret

Milyen szankciókat szabott ki az NFH a jogsértő

venni. Szerencsére elmondhatjuk, hogy nem

katalógusokat kibocsátó irodákra?

találtunk olyan vállalkozást, mely a tevékeny-

Az ellenőrzés során 97 kiadványt vizsgáltunk

ségét engedély nélkül végezte volna. Szintén jó

át, melyek 80 irodához köthetők. A vállalkozá-

hír, hogy vizsgálataink során árdrágítást, vásár-

sok közel felével szemben (39) kellett hatósági

lók megkárosítását, nyugtaadási kötelezettség

intézkedést tenni. Fogyasztóvédelmi bírságot

megszegését, hatáskörünkbe tartozó jogsértő,

7 alkalommal szabtunk ki, 800 ezer forint

illetve utazót hátrányos helyzetbe hozó szerző-

összegben. A többi jogsértés kapcsán kötelez-

déskötést nem állapítottuk meg.

tük az irodákat a helyes magatartás követésére.
Ha az ellenőrzési eredményeket, a hatósághoz

Az interneten ellenőrizhetjük, hogy a kiválasz-

érkező panaszokat megvizsgáljuk, akkor mi az,

tott utazási iroda rendelkezik-e engedéllyel:

amit az igazi tudatos utasoknak tanácsolhatunk?

www.mkeh.gov.hu/kereskedelmi/nemzeti/

Mire figyeljünk, hova utazzunk, minek járjunk

idegenforg_nyilv

utána? Miben követhetünk egy tapasztalt szakembert: hol tölti a szabadságát dr. Kathi Attila?

Ezek rendkívül jó hírek. Miért kell akkor aggód-

Jómagam az utóbbi időben itthon töltöttem a

nunk? Ha jól értem, szinte mindent rendben

szabadságomat, és az esetek többségében meg

találtak.

voltam elégedve a szállodák, éttermek szolgál-

Nem egészen. Az irodák tájékoztató kiadványai

tatásaival. Egy idegen kultúrába szervezett út

továbbra is rendkívül hiányosak, illetve sok kér-

ennél keményebb dió, főleg ha nem beszéljük

dés, információ egyoldalúan csak az utasok

az adott ország nyelvét. Fontos, hogy először az
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ajánlatokat áttekintve válasszuk ki utazásunk

napon belül bánatpénzt fizethet az irodának,

célját. Nem árt, ha ismerjük a helyi nyelvet, a

melynek összege nem haladhatja meg a szol-

kultúrát, legalább könyvekből, beszámolókból.

gáltatási díjat. Amennyiben az árat 8 százalék-

A helyszín kiválasztása után ne egyetlen csábí-

kal emelik, vagy lényegesen változik a program,

tó ajánlat alapján döntsünk. Forgassunk át több

esetleg a Külügyminisztérium nem javasolja az

katalógust, hiszen a legtöbb helyszínre nem

utazást a célországba, akkor az utas bánatpénz

csak egyetlen iroda kínál utat. Vegyük figye-

nélkül is elállhat a szerződéstől, de választhat

lembe az ellátást, az utazás módját, időpontját,

egyéb, neki tetsző szolgáltatást is.

a várható időjárást, a szolgáltatások minőségét.

Az utóbbi időben sokat hallhattunk egy új, a légi

Egy igényes iroda, mely nem akar kellemetlen

utasokkal, repüléssel kapcsolatos jogszabályról,

meglepetést utasainak, rendkívül sok informá-

mely egész Európában hatályos. Mit kell tudniuk

cióval látja el az érdeklődőket. Adjunk erre időt

a repülőn utazóknak?

nekik, és a honlap, a katalógus áttekintése után

A 2005 februárja óta hatályos rendelet komoly

személyesen is érdeklődjünk! Egy tudatos utas

szankciókat helyez kilátásba a repülőtársasá-

nem választ olyan irodát, amelynél az árakat

gokra nézve akkor, ha érvényes repülőjegy elle-

megtévesztő módon tüntetik fel; amelyre állan-

nére nem engedik felszállni az utasokat vagy

dóan jogosnak talált panaszokat tesznek a

törlik a járatot (kivéve természetesen a vis

békéltető testületeknél; vagy ahol nem érzi,

major eseteket). Ilyenkor az utasok kártalaní-

hogy kellő tájékoztatást kapott.

tást kaphatnak, mely az út hosszától függően
250-600 euró összegű lehet. Tévhit, hogy a

A fogyasztóvédelmi törvény újabb módosításai

késésért is kötelező kártalanítást fizetni, ilyen

alapján az NFH nyilvánosságra hozza a fogyasz-

esetekben élelmiszerellátást, kommunikációs

tóvédelmi bírsággal sújtott vállalkozások nevét.

lehetőséget, esetleg transzfert és szállást kell

Az eddigi közzétételek között egyelőre csak a

biztosítani. Természetes, hogy amennyiben

Wizz Air légitársaság szerepel, amelyet 1 millió

ezek ellenére az utast kár érte, bíróságon

forint bírságra ítéltek, mert egy járatának törlé-

további kárigényének is érvényt szerezhet.

sekor nem kártalanította utasait.

Amennyiben a légitársaság nem intézkedett,
nem tartotta be a jogszabályt, akkor az utasok-

Mind a cunami, mind az afrikai konfliktusok

nak érdemes a hatóságunkhoz fordulni.

vagy az ún. kerozindíj emelése kapcsán előkerült

Kezdetben békéltető tárgyalással próbálko-

a kérdés, hogy mikor állhat el a fogyasztó a már

zunk, s amennyiben felszólításunk ellenére sem

megkötött szerződéstől.

fizet a légitársaság, akkor fogyasztóvédelmi bír-

A már említett jogszabály rendezi a kérdést, de

ságot szabunk ki, jellemzően 100 ezer forint

gyakran tapasztaljuk, hogy az irodák nem tájé-

feletti értékben. Fontos kiemelni, hogy az NFH

koztatnak megfelelően. Ha nem vagyunk bizto-

csak Magyarországról induló járat vagy magyar

sak az igazunkban, keressük fel a fogyasztóvé-

légitársaság esetében járhat el, egyéb esetek-

delmi hatóságot vagy más fogyasztóvédelmi,

ben külföldi hatósághoz tesszük át az ügyet.

jogi szervet! Alaphelyzetben a fogyasztó bár-

Végezetül egy fontos kérdés: ha utazásunk során

mely esetben elállhat a szerződéstől. Amennyi-

mégis úgy érezzük, hogy kárt szenvedtünk, vagy

ben ezt nem a jogszabályban hivatkozott indo-

egyéb problémánk van, hova fordulhatunk?

kokkal teszi, és az utazási szerződés ezt

Nagyon lényeges, hogy hatóságoknak, így a

kifejezetten kiköti, akkor az utazás előtti 60

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak nin-
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csen arra lehetősége, hogy vitás kérdésekben

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)

döntsön az utas és az iroda vagy más szolgálta-

Az NFH a fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró

tó között. A panaszokat, észrevételeket megvá-

hatóság. Fontos tudni, hogy az NFH hatásköre

laszoljuk, igyekszünk tájékoztatni a fogyasztókat

csak a bepanaszolt fogyasztóvédelmi problé-

a jogaikról, lehetőségeikről, de nem helyezhetjük

mák kivizsgálására és ha szükséges, bírságok

magunkat bírói szerepbe. Amennyiben az utas

kiszabására, szankcionálásra terjed ki. Az NFH

és a szolgáltató nem tud megegyezni, elsősor-

nem jár el egyéni jogvitákban, nem ítél meg

ban a békéltető testületek megkeresését javas-

kártérítést a fogyasztónak, ilyen igényekkel a

lom, melyek gyorsan, jogszerűen és ingyenesen

bíróságokhoz kell fordulni.

járnak el. Ha ez sem segít, végső megoldást a
bíróságok hozhatnak. Amennyiben nagy érték-

Békéltető testületek

ről, több százezer forintról van szó, a tapaszta-

A békéltető testületek a gazdálkodó szerveze-

lat szerint megéri a per, az utasok az ügyek

tek és a fogyasztók fogyasztóvédelmi vitáit ren-

nagy részében nyerni tudnak. A per indítása

dezik; hatóságoktól, bíróságoktól független

előtt azonban körültekintően kell eljárni, érde-

szervezetek. A békéltető testületi eljárás ingye-

mes szakemberek tanácsát is kikérni.

nes és önkéntes. Határozatait csak akkor köte-

Melyek a leggyakoribb panaszok?

lező végrehajtania a bepanaszolt vállalkozá-

A megrendelt, de nem vagy nem megfelelően

soknak, ha azok az eljárás indulása előtt vagy

teljesített utazások; arab országokban alacsony

visszavonásig érvényesen, általánosságban nyi-

nívójú, de sok csillaggal rendelkező szállodák;

latkoznak arról, hogy – bármi legyen is a dön-

a fentebb említett légitársaságokkal kapcsola-

tés – azt be fogják tartani. A békéltető testületi

tos késések, törlések. Szálláshelyek esetében

eljárás kilencven napig tart. A testületek a

fontos tudnunk, hogy a „csillagokhoz” nem

kereskedelmi kamarák mellett működnek, elér-

azonos szolgáltatások kapcsolódnak a külön-

hetőségük megtalálható Magyar Kereskedelmi

böző országokban. Nem árt utánajárni, hogy

és Iparkamara honlapján: www.mkik.hu (a

mit takar a négy csillag Franciaországban,

„Területi kamarák” gomb).

Törökországban vagy Egyiptomban. Ha az utazás alatt bármilyen problémánk van, annak
mindenképpen maradjon írásos nyoma: reklamáljunk a telepített idegenvezetőnél, vagy
vetessünk fel jegyzőkönyvet a szálloda recepcióján. Az irodák többsége csak ebben az esetben
hajlandó foglalkozni a kártérítési igényekkel.
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Ebben a rovatban jól körülírható mesterségekkel
szoktunk ismerkedni. A te munkásságod ebből a
sémából kilóg, kezdjük hát az elején!
A gyerekéveim egy vizes, salétromos falú

Berki Zoltán turistatérképészt, a Magyar Természetbarát Szövetség, a Magyar Turisztikai Egyesület
és a Nagybörzsöny–Szob Erdei Kisvasútért Közalapítvány tagját faggattuk.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

újpesti lakásban indultak, ahol krónikus köhögéssel járó nyavalyát szedtem magamra. Ennek
köszönhetem a turizmussal kapcsolatos első,
meghatározó élményeimet – ugyanis hegyi
levegőt javasolt a gyermekorvos, így vasárnap-

?????????????????????????????????

jaink a Pilis-Visegrádi-hegységben, illetve a

?????????????????????????????????

Börzsönyben teltek. Szüleimmel a nyári sza-

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

badságokat pedig a Kékesen, a Bükkben, a
Bakonyban vagy a Mecsekben töltöttük. Nem
volt autónk, így tizenegy-két évesen már elég
jól átláttam, hogyan kell egy jó túrát alaposan
megtervezni, gondolok itt elsősorban a tervezett útvonal és a közösségi közlekedés illeszke-

?????????????????????????????????

désére. Tizenöt lehettem, amikor megjelent a

?????????????????????????????????

Cartographia Kiadó akkor új turistatérkép-

?????????????????????????????????

tató darabokból vásároltam, azonnal szemet

?????????????????????????????????

ÉLETTÉR-KÉP

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

sorozata. Először a Pilist és a Börzsönyt bemuszúrt a számtalan pontatlanság. Beballagtam
hát a Cartographiához (a portások alig engedtek be), ahol valami úr leültetett több, a bolti
változatnál frissebb térkép elé. Így is vagy százhatvan hibát fölsoroltam. Épp ebben az időszakban bíztak meg egy új kollégát a kiadónál
a sorozat helyszíni ellenőrzésével, pontosításával, aki utólag átfutotta az ott hagyott listát – és
elismerte, hogy amiket ez a gyerek összeírt
meg rajzolt, az úgy helyes. A cartographiás
nyári diákmunkákat követően az érettségi után
„a cégnél építettem a szocializmust”, népgazdasági érdekből még a katonaságtól is kikértek
két hétre a Mátra-térkép javítása kapcsán.
Idővel persze a szakmai képzettséget is megszereztem.
Mivel bővült a kritikusi szerepkör?
Rengeteg idős turistával, erdésszel, polgármes-

?????????????????????????????????

terrel, lokálpatriótával hozott össze a munkám,

?????????????????????????????????

velem, hanem hegyek-völgyek kisvasútjainak,
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akik nemcsak egy-egy dűlő nevét osztották meg

Berki Zoltán

kilátóinak, forrásainak, tisztásainak múltját,

Bevallom, én is inkább a spirálsorozatot vásáro-

jelenét és talán jövőjét, meg még sok egyebet.

lom, és nem csak a tartósság, kezelhetőség miatt.

Mindez a térképnél több, gazdagabb kiadvány-

A kalauzsorozatnak meglepően jó értékesítési

ba kínálkozott, tetejébe a hazai útikönyvek

mutatói voltak. A gazdasági vonatkozásokon

ekkorra haltak ki a kínálatból. (Szerencsére

túl ez egy nagyon fontos tényre hívta föl a

volt néhány kollégám, akik szintén nem pusz-

figyelmet. Nevezetesen, van egy népes réteg,

tán az előírt munka mércéjét helyezték maguk

amely nem tagja semmiféle turisztikai szerve-

elé.) Éppen olyan értékek és sorsok rögzítésére

ződésnek, ugyanakkor alkalmi és/vagy eltökélt

próbáltam a tér leképzésén túl törekedni, ame-

túrázó, ám nem elég vagy épp sok neki a szimp-

lyek az ismerkedő (turista) pillantása elől

la térkép. Igényli, hogy fogják a kezét. Igényli a

egyébként rejtve maradnának. A finanszírozási

közösségi közlekedés ismertetését, a kultúrtör-

megoldást keresve később bevontuk az adott

téneti, természetismereti túravezetést és persze

régió településeit, szálláshelyeit a programba.

a hiteles térképet – egy helyen. A visszajelzé-

Ők hirdetési felülethez jutottak, mi bevételhez, a

sekből kiderült, hogy világok nyílhatnak meg

turista pedig információhoz. Így indult útjára

az alkalmi kiránduló számára a jól átgondolt

1997-ben, saját szerkesztési ötletemmel, saját

programjavaslat és arányosan összeállított

magam finanszírozásával a nyilván sokaknak

információcsokrok nyomán. Amíg a dobogókői

ismerős

a

kiránduló utazik a HÉV-en és a buszon, egész

Mátrával és a Börzsönnyel. Ez mára pályázatok

komoly idegenvezetést kaphat egy ilyen kalau-

segítségével, a Cartographia kiadásában 15

zon keresztül. Másfelől feladatnak tekintettem

részesre gyarapodott, és számos bővítésen – a

az 1900-as évek turistairodalmának leltározá-

Börzsöny és a Pilis például teljes átíráson, újra-

sát és a fellelt legfontosabb adatok továbbörö-

fotózáson – esett át.

kítését. Nem kis munka volt.

spirálos

turistakalauz-sorozat,
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Egy kartográfus főképp leképezi a teret. Te viszont

rosszul felfestett jelzés, hozzá az arra épülő tér-

tevékenyen szerepelsz a térben, a terepre írt jelek

kép. A jelzések írta út tulajdonképpen jogi érte-

között is.

lemben nem is létezik! Legfeljebb a fölvett szo-

Térképészként járva az országot az ember meg-

kásjog szintjén, gazda nélkül. Illusztrációként

ismeri a turistajelzések világának belsőbb

hozzáteszem, ma Magyarországon a turista-

bugyrait. Kik festik, kik vágják ki, kik használ-

utak karbantartása nem minősül közszolgálta-

ják vadászpuskás lövöldözéskor céltáblának. Ez

tásnak, ami minimum abszurd, de nincs fóru-

az információ akkor válik igazán élővé, amikor

ma a kizárólag turisztikai célú közösségi

ilyen jelzésekre alapozva ír az ember útmuta-

közlekedésnek sem. Itt hiányzik egy saját,

tót. A feladatkör hízott egyet: legyenek rend-

menedzserszemléletű intézmény, amely mind-

ben azok a turistajelzések! Itt álljunk is meg egy

ezt összefogja. Említsük még meg az „önkén-

kicsit! Nem tudom, ki mit gondol arról, hogy

tes” pingálókat, akik ötletszerű jelekkel és útvo-

kik festik föl a turistajelzéseket. Tapasztalatom

nallal „kényeztetik” a kirándulót. (Volt is példa

szerint az ószövetségi „És lőn…” szintjén

emiatt a Bükk erdejében éjszakázó nyugdíjas-

fogadják még a jelzésekre építő térképkiadók is

csoportra.) Jelenleg ez ugyanolyan lehetőség,

a jelenséget. A fák a csíkokkal pedig nem

mint a helyes út fölfestése. Célkitűzésem, hogy

maguktól nőnek. Valójában maroknyi elkötele-

mindez ne így legyen.

zett munkájának gyümölcse, akik nyilván elég

Igaz, már terepen járunk, de mikor válik mindez

jól ismerik a terepet ahhoz, hogy ne legyen

környezetet alakító tevékenységgé?

szükségük jelzésekre. Egyszerűen a többiekért

A jelzés felfestése egy kijelölt nyomvonalon

csinálják, és annyi figyelmet sem kapnak, mint

halad. Adja magát a kérdés, hogy a nyomvonal

a film végén a stáblista. Hogy ki fizeti az idejü-

mennyire szolgálja a kiránduló épülését.

ket meg a festéket, nem számít. Néha egy-egy

Mivel ezek legtöbbször jól kitalált ösvények,

pályázati kiírás 50% önrésszel kecsegtet, ami

a probléma leginkább a nyomvonalat övező

viszont más megfogalmazásban azt jelenti,

környezet változásából adódik. Erdészeti mun-

hogy a saját pénzen vett festékhez hozzárakja a

kagépek abroncsától szántott úton nem túl

kiíró a másik felét, cserébe kötelez, hogy tedd

meditatív élmény sétálni. Ahogy a tarvágáson

meg azt, amit egyébként jó szándékból és saját

át sem. A közvélemény talán azt gondolja, hogy

zsebből teszel. Tizenhét évesen festettem az

ha egy nemzeti parkban lehangoló tapasztala-

első csíkot, mert megengedték. De ez nem álla-

tokat szerzünk, azért feltétlenül a nemzeti park

pot. Képzeljük el, milyen károkat okozhat egy

igazgatósága a hibás. Hát nem! A vagyonkeze-
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lés a hegyvidéki nemzeti parkokban nyereség-

ben, remélhetőleg egy egész Nagybörzsönyig

orientált erdészeti cégek kezében összponto-

tartó általános felújítás elé nézünk. Ez a törek-

sul. Lehet persze informális úton eredményeket

vés, már hogy turisztikailag „létfontosságú”

elérni, de az idealizmus hamar elpárolog.

közösségi közlekedési szakaszokat igenis tart-

Innentől számomra az egyik legfontosabb szak-

sunk meg, Volán-járatok és megszüntetésre

mapolitikai törekvés, hogy nemzeti parkokban

ítélt vasúti szárnyvonalak ügye mellé is állított.

a természetvédelmi és a vagyoni kezelés egy

Ilyen volt a Cuha-völgyi vasút kimenekítése az

kézben, a természetvédelmi igazgatóságoknál

elhíresült tizennégyes halállistából. Ma is utaz-

legyen. Itt látványosan együtt fut a természetjá-

hatunk vele, és mostanra védett kulturális

rók, a természetjárókat tömörítő egyesületek és

örökség…

a szűkebb fókuszú természetvédők ösvénye.

Kanyarodjunk kicsit vissza a gyalogláshoz. Te

Nagyon büszke vagyok arra, hogy az 1980-

nemcsak érdekképviseletet látsz el, hanem olykor

as évek derekán jelentős szerepem volt a bör-

túrákat is vezetsz, és nem csupán itthon.

zsönyi Nagy-Hideg-hegyre tervezett autóút

Nekem, a hazai tájak után, kedvencem a Tátra.

meghiúsításában, többek közt egy nagy port

Nagyon jó érzés a Magas-Tátra gerincein átvin-

kavaró riport útján. Kövesútként, sorompókkal

ni azokat az embereket, akik maguktól sose

ugyan megépült az a fránya út, de képzeljük el,

távolodtak volna el a lanovkától. Nem kell fej-

hogy ez a településektől mentes hegység mit

lámpa, jégcsákány. Jól átgondolt úton, szép

veszített volna végvárszerepéből, ha kommersz

hágókon, völgyeken át rendben megérkezni az

aszfaltcsíkot építünk a közepéig.

induló buszhoz, miközben a látvány és a han-

Ha az ember elvesz valamit, illő, hogy nyújtson is

gulat az alaszkai vadonba röpíti a résztvevőt:

helyette. Biztosan volt megoldásod a börzsönyi

na, ez büszkeséggel tölt el. Ha ezt adtam. Amit

közlekedésre.

meg kapok, az a bizalom.

Ugyanekkor − ’84-ben járunk − megszűnni

Hákli?

látszott a Nagybörzsöny–Nagyirtás közötti kis-

A szemetelésről, illetve a nem szemetelésről ne

vasút. Írtam a Népszabadságba egy cikket,

is beszéljünk, alapkérdés. Ami a legjobban

amely a Hazafias Népfronton meghallgatásra,

bosszant, ha a túrán részt vevő bagózik azokra

így némi ideológiai és anyagi támogatásra

a sajátságokra, nevezzük inkább értékeknek,

talált. ’92-ben újra megszűnt a vonal. ’96-ban

amelyekről a túra szól. Épp hol jár, milyen is ez

kezdeményeztem egy közalapítvány fölállítását

a hely, mitől más és egyedülálló, és milyen sze-

a megmenthető szakasz kedvéért. Médiaháttér,

rencse, hogy ez szembejön épp velünk, értjük...

lobbi, politikai mecénások, pályázati pénzek,

Ha a mindennapok szorongásaiból ennyire

sok minden kellett. Lényeg, hogy ma is tavasz-

képtelen kiszabadulni, maradjon inkább ott-

tól őszig fut az a kisvasút, évente 15–20 000

hon, úgy vélem. A teljesítménytúrák pluszcélja

utassal. Nagybörzsöny látogatottsága, annak

egyébként hozzá tud segíteni a kiugráshoz, de

minden vonzatával, jócskán fölélénkült. 2003-

nem szükségszerű forma. Dőljünk hátra a táj-

ban aztán a szobi önkormányzattal egyetértés-

ban, az már jó! Ezután törvényszerű lesz, hogy

ben megírtuk a „Szob–Nagybörzsöny közötti

a békénkben zavarni kezd, majd dühít a táj

kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása” c.

romlása, a turistajelzésektől a közlekedési, ter-

pályázatot. Mit tesz isten, nyert. Igaz, a teljes

mészetvédelmi vonatkozásokig.

helyreállítás nem fért bele, de a Márianosztráig
tartó szakasz igen, most pedig, második ütem-
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?????????????????????????????????
A nyaralás előkészítése – egyedülállónak, szerelmespárnak, baráti vagy családi körnek – egyre több időbe
és pénzbe kerül, a szervezés és a lebonyolítás rengeteg feszültség forrása. S ha nagy összegek és kompromisszumok
árán klappol is minden, az érkezés napján eleredhet az eső, vagy terroristák állhatják útját a piramishoz induló,
légkondicionált busznak.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

Mi a minimálturizmus? Kezdjük messzebbről! Évek óta divat a lakberendezésben a minimáldizájn. Jó oka van: a reklámüzenetek mellett a fölösleges tárgyak azok, melyekből
leginkább elegünk lett – az előbbiek az időt, az
utóbbiak a teret rabolják életünkből, s figyelni
pénzbe kerül mindkettőre. Igaz, a minimál
egyelőre drága, mert ízléses és célszerű teret
létrehozni úri mulatság. De ahogy a tömeg-

?????????????????????????????????

irányzat igyekszik a luxus felé közelíteni – vagy

?????????????????????????????????

ahogy a különc és a hétköznapi kiszámíthatat-

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

MINIMÁLTURIZMUS

?????????????????????????????????

lan pontokon egymásba olvad –, úgy nyílik
egyre több esélyünk kidobni az életünkből a
felesleges holmikat.
Mindez az utazásra is igaz. Szaporodnak az
ismerőseim, akik letisztult, szellős elképzelésekkel néznek a nyár elébe. Nem úgy tervezik

?????????????????????????????????

kéthetes üdülésüket, hogy míg három év alatti

?????????????????????????????????

gyermekeikkel kipihenik magukat a homokos

?????????????????????????????????

városnézéssel teszik változatossá a nyaralást.

?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????

parton, közben néha kultúrprogramokkal,
Nem, nem pihenik ki magukat, és a városba
legfeljebb azért jutnak el, mert a medúzacsípésre nincs kenőcs a kempingben. Elrángathatjuk csemetéinket a katedrálisok tövébe, de
csak tapasztalatlan kultúrsznobok gondolhatják, hogy kicsit is érdekesebb az számukra,
mint egy megtermett homokvár. Kár arra
készülni, hogy kisgyerekek mellett majd nagyokat alszunk vagy különleges képzőművészeti
élményeket fogadunk be. Nincs persze kizárva,
hogy összejön, és annál nagyobb az élvezet.
A gyermektelenek is változnak: aki a wellnesst választja, már nem akarja közben elintézni
a feltorlódott irodai teendőket, mobilinterneten távirányítva kollégáit. Ismerek családanyákat is, akik barátnőikkel elutaznak egy hosszú
hétvégére, nyíltan megmondva szeretteiknek,
hogy ezalatt többet pihennek, mint a háromge-

?????????????????????????????????

nerációs összejöveteleken, ahol jelenlétük rit-

?????????????????????????????????

szolgálattól.
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kán tér el a hétköznapi, főző-mosó-takarító

Fordítva is feltűnik a minimál. Június közepén

egymás nyakába vagy torkának esni gólok lát-

néhány napot Keszthelyen és Hévízen töltöttem

tán és hallatán. A vízparton és a promenádon

településszociológiai terepmunkával, és az esti

izzott a szenvedély, az élmény globális volt, az

séták során világos lett, hogy a turistának nem

indulat lokális.

sok lehetősége van a foci-Eb megtekintésén túl.

A pénz is más kérdés, ha több oldalról szem-

Minden vendéglátóhely plazmán kínálta a lát-

léljük. Párizsra jutott három napunkat végig-

nivalót, éltes dán és holland hölgyek készültek

bagetteztük ugyan, de láttunk mindent, amit
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ennyi idő alatt lehet, sőt extra bónuszként az

özön elől, a vízszinten és a viharjelzésen kívül

Eiffel-torony tövéből figyelhettük az utolsó

lényegében nem volt más beszédtémánk.

Concorde-gép leszállását is. Párizs már elég

Voltak közöttünk tapasztalt raftingosok, azóta

nagy ahhoz, hogy valami mindig ingyen

is ez a túra a leggyakrabban, még mindig re-

legyen, és mivel ez volt a szempont az interne-

megve idézett élményük.

tes előkészületeknél, sokkal zsúfoltabb volt a

Szemben a szokványos presztízsturizmussal,

program, mintha egy klasszikus bédekkert akasz-

ahol minden kiszámított és előre eltervezett, a

tottunk volna az orrunk elé.

minimálturizmus teret ad a spontaneitásnak is.

A csomagok! A ruhák, a kencék, a sportsze-

Néhány éve a baráti kör több tagja elvállalta,

rek, az elektronikus kütyük és a minden eshe-

hogy az egyik család öt gyermekére vigyáz, míg

tőségre bekészített egyebek (Anna Karenina,

a szülők két hétre külföldre utaznak. Kettesével

pótbabakocsi, társasjáték-kollekció stb.) − hát

voltunk beosztva a bébiszitter-stafétára, de

itt is van tere a minimálturizmusnak. Erősen

mivel a ház a Pilis egyik legszebb pontján áll, s

pirulva számolok be tavalyi nyaralásunkról: a

az idő csodás volt, a hangulat pedig egyre csak

tengerparti szálláson derült ki, hogy egyetlen

emelkedett, kevesen távoztak, hiába járt le a

táska maradt otthon, a legkisebb, egyéves gyer-

penzumuk. Egyre többen élveztük a kollektív

mek ruháival. Míg a család idősebb tagjai emelt

gyerekfelügyelet örömeit. Magyarán, a buli ki-

hangon elemezték, hogy ki tette arra a székre

terebélyesedett, híre ment a városban is, micso-

az ágyterítőt, amely alatt a kis ártatlan pakkja

da partizás folyik Solymáron, és azok is elkezd-

lapult, és kerestük a bűnbakot a bakiért, a foga-

tek odaszállingózni, akik eredetileg nem is

dósné térült-fordult, és fél órán belül hozott két

voltak beosztva az üdvös feladatra.

nagy táska remek minőségű babaruhát, ame-

A minimálturista nem visz és nem vesz aján-

lyet a faluban szedett össze. Amikor pár nap

dékot, mert tudja, hogy durva kapcsolati rang-

múlva csatlakoztunk közelben időző barátaink-

sorbotrányt provokálhat bármilyen ártalmat-

hoz, hat-nyolc család hagyományosan együtt

lannak látszó kagylóbizsuval. Jelentem, ha

nyaraló együtteséhez, alig akartam hinni a

valaki nem tudná, hogy az emberek igenis

fülemnek! Kiderült, hogy az egyik família a

összehasonlítják, ki mit kapott a nagy utazótól,

mama hátizsákját hagyta otthon, így az ő beach

és messzemenő következtetéseket vonnak le az

garderobe-ja a többi nő közösbe adott darabja-

ajándék becsült értékéből. Kiváltképp veszélyes

iból alakult ki. Méretkülönbségek nem számí-

emiatt a főnök ajándékpalettája az alkalma-

tottak: volt olyan szoknya, amelyet a hóna alatt

zottaknak.

körberáncolva, emiatt kissé indiainak látszó
ruhának hordott.

A minimálturista a fényképeknek kétféle
csapdája elől is menekül. Az egyik az előre

Az izgalom, az adrenalin. Megéri tisztelni az

megnézett képeké: a képszerkesztő program a

időjárást: nyaralásunknál ő a hopmester. Az új-

celebhölgyek mellett az épületeket sem kíméli,

zélandi Queenstown városában alig pár ezer

olyan pöpecre programozza a retusőr az úti-

lakos él, és évente egymillió turista utazik oda

magazinban a kölni dómot vagy Karthágó rom-

az extrém sportok (ma már ugyanúgy a Gyűrűk

jait, hogy a helyszínre érve csalódottan mére-

ura-legenda) miatt. Öt évvel ezelőtti szigetközi

geti a beetetett turista a kopottas, fénytelen

vízitúránkhoz az árvíz adta a ritmust. Lébe-

köveket – pedig a romok többnyire ilyenek.

colós evezésnek terveztük, és lényegében napo-

A másik fényképcsapda az önmegvalósítás:

kon keresztül átázva, kapkodva cikáztunk az

masina a szem előtt, és mindent, de mindent
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lekapunk. Magánügy, bár szerintem ez is egy-

együttlétet? Élményt, nyugalmat, vigalmat?

fajta vizuális környezetszennyezés – a jó képek-

Válasz tekintetében világszerte gyűlnek a

nek nem vagyok ellene, imádom a fotózáshoz

turisztikai statisztikák és elemzések – ezek

értő ismerőseim izgalmas alkotásait nézegetni.

ismertetése itt nem oldható meg, de a magam

Annál kevésbé a rokonok és a barátok több száz

nevében szívesen nyilatkozom. Változást aka-

darabból álló úti dokumentációját. Durva be-

rok, kibillenést a komfortzónámból, ami magá-

avatkozásnak érzem, ha ilyesmire kényszeríte-

ban hordozza a fejlődés lehetőségét (az is bele-

nek, és aki efféle szórakozást kínál egy máskü-

tartozik ebbe, hogy a szokásos napi négy-hat

lönben virágos vasárnap délutánra, nem is érti

óra helyett akár nyolc-tízet alszom…). Vál-

meg, hogy valójában mi nem érdekel. Az példá-

tozást, amit elvesznek tőlem a szolgáltatók, ha

ul, ahogy a magazinok tájfotóin idomult, sőt

mindenhol ugyanaz az étteremlánc fogad,

idomított szemével látja a világot – ami az

ugyanolyan médiakínálat vesz körül a nyaraló-

enyém is. Köszönöm szépen, majd a magamé-

helyeken. A változásnak is helyet kell csinálni,

val felfedezem, addig is a nagyok művészetére

mint mindennek. Magyarán, ne higgyem el a

hagyatkozom, és nem vagyok hajlandó elisme-

nagy pihiguru-irodák ajánlataiból, mi lesz jó

rően sóhajtozni, amikor a képeken másoduno-

nekem, és mit kell majd reggeltől estig csinál-

kahugica a hetedik szökőkúton pózol a rózsa-

nom ott, ahova ők majd olcsón elrepítenek.

szín, habos tütüjében.

Munkás dolog ez is, mint a személyiségfejlesz-

A kultúra. Három éve februárban afféle kon-

tés: ki kell találnom, mit akarok az utazástól, és

ferenciaturistaként Granadába jutottam el,

dolgoznom kell rajta, hogy kapjanak esélyt az

ahol a városszéli házak oldalán úgy lóg a fla-

engem megszólító tájak (korok, múzeumok

menco gitár, mint nálunk a muskátlis kaspó.

stb.), emberek, naplementék. Az utazás is fele-

Egy hetet töltöttem ott, jócskán volt időm néze-

lősséggel jár, mint minden az úgynevezett föl-

lődni, és az első nap el is mentem – hova más-

nőtt emberek életében, és fáradsággal is, ha

hova? – az Alhambrába.

elég bátrak vagyunk hozzá, hogy megcsináljuk

Aztán másnap is odamentem.

személyre szabott minimálturizmusunkat.

Aztán a többi nap nem mentem semmiféle

Ha például vízitúrára megyek, akkor nem

múzeumba, kiállításra (a kollégákkal persze jár-

zavar, hogy a vízparti büfékben rossz a kávé.

tuk a kávézókat, borozókat). Mert az Alhambra

Hiszen nem kávézni megyek, hanem evezni.

után nem maradt hely másnak, nem volt értel-

Egyébként, másokkal ellentétben, noha szere-

me mással takarni a ragyogást. Minimálturista

tem a jó kávét, vízitúrák alkalmával kifejezet-

lettem Granadában, az álomszerű Alhambra

ten hangulatosnak tartom a máskor mélyen

volt az egyetlen, amit a derekas listámról kipi-

megvetett instant változatot. Bevonulok vele a

pálhattam, és félő, ha még egyszer eljutnék

kemping zuhanyzójába, töltök egy keveset az

oda, megint nem mennék máshova, csak a kék

UV-színű műanyag fogmosó pohárba, föleresz-

ég alatt aranyló palotákba.

tem kicsit az alig langyosodó csapvízzel, meg-

A turizmus, a nyaralás, az utazás – valójában

rázogatom az érdekes színű löttyöt, és kint, a

nagy önismereti lehetőség. Mit is akarok tulaj-

hajótréler peremére telepedve édes nyugalom-

donképpen a helyzettől? Két héttől, Lajos-

ban elkortyolgatom.

mizsétől vagy az Antilláktól, huszonkétezer
forinttól, az útitársamtól, társaimtól? Pihenést,
kalandot, információt? Szerelmet, figyelmet,

| Szvetelszky Zsuzsanna |
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NEKÜNK TETSZETT…

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
www.nemzetipark.gov.hu
A 2006-os Utazás kiállításon mutatták be a központi nemzeti parkos internetoldalt, ahol részletes
információk olvashatók az ország tíz nemzeti parkjáról és a hozzájuk tartozó oktatóközpontokról.
Az oldal programajánlóját folyamatosan frissítik: innen értesülhetünk a nemzeti parkok területén
rendezett gasztronómiai, hagyományőrző és környezetvédelmi rendezvényekről. Megtalálható itt a
nemzeti parkok telefonos elérhetősége, és tájékoztatást kaphatunk szállás- és túralehetőségekről is.
FALUSI TURIZMUS
A Falusi Turizmus Centrum az ország egyik legnagyobb falusi turizmusra szakosodott szállásközvetítője. Internetes adatbázisa több szempont szerint kereshető, az üdülési csekket elfogadó szálláshelyeket külön feltüntetik. Hatékony segítség azoknak akik a helyi turizmust, a helyi gazdálkodást szeretnék támogatni. 1074 Budapest, Dohány utca 86 • Telefon: (06 1) 321 24 26 • www.ftur.hu
FELELŐSSÉGTELJES TURIZMUS: www.kalandazelet.hu
„A csapat tagjai nem hősök és nem is szupermenek. Inkább több idegen nyelven beszélő, nyugodt,
megfontolt és felelősségteljes, nagyfokú utazási, túrázási tapasztalattal rendelkező, komoly kitartásra, akaraterőre és problémamegoldó képességre szert tett 28-30 év körüli földrajztanárok, kutatók, orvosok, biológusok és egyéb »értelmiségi« területeken dolgozó vidám, elhivatott fiatalok,
akiknek helyes ítélő- és vezetői képessége munkájuk és a sok utazással töltött év alatt előfordult
különböző élethelyzetek során már rengeteg alkalommal nyert bizonyítást.” Ez önmagában még
csak közepesen érdekes bemutatkozás, viszont ha hozzátesszük, hogy a csapat küldetése a felelős
turizmus népszerűsítése, máris izgalmasabban hangzik a dolog. A társaság időről időre felelős
turistatársakat gyűjt hátizsákos túráihoz.
ÖKOTURIZMUS. TERMÉSZET, KULTÚRA, HARMÓNIA
Ezzel a címmel jelentette meg önkormányzatoknak, civileknek és állami szervezeteknek szóló kézikönyvét a Magosfa Alapítvány. A hiánypótló kiadvány áttekintést nyújt az ökoturizmus mibenlétéről, nemzetközi és hazai fejlődéséről, fejlesztési lehetőségeiről, és számos lelkesítő példát is bemutat. A kézikönyv gazdag szakmai tartalomban, bővelkedik esettanulmányokban, és kifejezetten
olvasmányos. Talán ez az oka annak, hogy ma már a gödöllői és a veszprémi egyetemen is oktatási
anyagként használják.
A 2006-ban megjelent kiadvány megrendelhető a Magosfa Alapítványnál (nagyobb mennyiségben is,
oktatási célra): 2600 Vác, Cházár A. u. 17. • Telefon: (06 27) 511 414 • E-mail: magosfa@magosfa.hu
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TVE
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T TV VE E

A TU DATOS VÁ SÁR LÓK EGYE SÜ LE TÉ NEK TE VÉ KENY SÉ GEI AZ EL MÚLT IDŐSZAK BÓL.
HA TET SZIK, LE GYÉL TÁ MO GATÓ TAG!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MEGJELENT A TUDATOS VÁSÁRLÓK KÖNYVE
Az Ursus Libris gondozásában és a TVE szerkesztésében jelent meg a Tudatos vásárlók
könyve, amely a magazin első tizenhárom számából közöl válogatást. Provokatív kérdések, elgondolkodtató tények és adatok, hasznos tanácsok – mindez egy kötetben.
Továbbá: források és ivókutak listája, idénynövény-táblázat, élelmiszerkilométer-számláló, helyitermék-kalauzokat kiadó civilszervezetek elérhetőségei, házi praktikák és tippek, olvasmányajánló, termékcímke-ismertetők, biominősített hús- és hallelőhelyek,
elektronikai hulladékot gyűjtő vállalkozások elérhetőségei, klímaváltozás-számláló, árkalkulátorok, internetes telekocsi-keresők és magyar nyelvű útvonaltervezők listája, kerékpáros-szervezetek
által ajánlott kerékpárüzletek listája, nemzeti parkok ökoturisztikai és családbarát szolgáltatásai
árakkal. A 260 oldalas kiadvány 2850 forintért kapható a könyvesboltokban. A TVE támogató tagjai
kedvezménnyel vásárolhatják meg a könyvet az egyesülettől.
CÉGMÉRCE: SZUPERMARKETEK
Vásárolj te is az etikus és környezetbarát cégektől! A Cégmércében vállalatokat rangsorolunk környezeti és társadalmi hatásuk alapján. 2009 első Cégmércéjében a hétköznapi fogyasztási cikkeket
áruló kiskereskedelmi láncokat rangsoroltuk: www.cegmerce.tudatosvasarlo.hu
BUDAPEST ZÖLD TÉRKÉPE: TALÁLD MEG A JÓ HELYEKET!
Hamarosan elérhető Budapest első közösségi, interaktív webes zöld térképe. A térképen minden
rajta van, ami a környezetbarát, társadalmilag felelős fogyasztáshoz kell. Bio-, háztáji, fair trade termékek lelőhelyei, piacok nyitva tartása, vega éttermek, bicikliboltok, javítóműhelyek, természetközeli sportolási lehetőségek, speciális hulladékgyűjtő helyek. A legjobb, hogy a listát bárki bármikor
bővítheti – akár te is! Küldd el, hogy miről tudsz! A zöld térkép megvalósítását a Norvég Civil
Támogatási Alap teszi lehetővé. www.zoldbudapest.hu
FESZTIVÁLOK A HELYI TERMÉKEKÉRT ÉS A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSÉRT
2009-ben Pécsett, Nyíregyházán és Veszprémben szervezünk olyan fesztiválokat, amelyek bemutatják a környékbeli környezet- és emberbarát vásárlási, fogyasztási lehetőségeket. A rendezvényekre elkészülnek a lehetőségeket összegyűjtő nyomtatott kiadványok, a városok Tudatos Vásárlókalauzai is. A programsorozat támogatója a Környezetvédelem és Energia Operatív Program.
Az időpontokért és programokért kattints a www.tudatosvasarlo.hu-ra!
OKTATÁS
A 2009/2010-es tanévben is a TVE fogja össze az Európa Naptár (korábban Tudatos
Vásárló leszek!) magyarországi kiadását. Az európai értékekről, a fogyasztóvédelemmel
és a fenntartható fogyasztással kapcsolatos tudnivalókról szóló ingyenes oktatóanyag a
TVE segítségével 65 000 diákhoz jut el országszerte. A TVE szerkesztésében megjelenő
fejezetek: méltányos kereskedelem, tévé és reklám, fenntartható fogyasztás. www.tve.hu
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TAGOKNAK
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Az alábbi kiadványokat kedvezménnyel kínáljuk a Tudatos
Vásárlók Egyesületének tagjai számára. Megrendeléseket a
tve@tve.hu e-mail vagy a 1027 Budapest, Bem rakpart 30.
postai címre várjuk. A tagságról bôvebb információt találsz:
www.tve.hu/tagoknak.html, vagy kérdezd munkatársainkat a (06 1) 225 8136-os telefonszámon.
Postai megrendelés esetén a postaköltséget felszámítjuk.

Vásárolj okosan!
Útmutató egy fenntarthatóbb élethez (56 oldal)
Teljes (bolti) ár

800 Ft

Irodai ár

800 Ft

Tagoknak

600 Ft

Tudatos Vásárlók könyve (258 oldal)
Teljes (bolti) ár

2 850 Ft

Irodai ár

2 850 Ft

Tagoknak

2 280 Ft

A Tudatos Vásárlók kampányés bojkottszervezési kézikönyve (35 oldal, színes)
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Irodai ár

300 Ft

Tagoknak

300 Ft
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A kávé ereje (DVD)
Dokumentumfilm a kávétermesztés és
-fogyasztás társadalmi és környezeti hatásairól,
a fair trade-ről.
Irodai ár

500 Ft

Tagoknak

300 Ft

Iskolai fogyasztóképzés
Oktatóanyag
Irodai ár

500 Ft

Tagoknak

300 Ft

A TUDATOS VÁSÁRLÓ régebbi számai
Irodai ár

200 Ft

Tagoknak

100 Ft
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T U D AT O S V Á S Á R L Ó
Szerkesztô: Gulyás Emese
Szerkesztôbizottság: Gellér Zita, Léderer Tamás,
Polónyi Krisztina, Vörös Miklós
Nyelvi lektor: Banzi Tímea
Asszisztens: Perényi Zsófia
Grafikai tervezés: Czakó Zsolt
Nyomdai kivitelezés: Present Művészeti és Szolgáltató Kft.
Kiadó: Tudatos Vásárlók Egyesülete
Fotók: SXC, Dreamstime, MTI, Ferenczi István, Wikimedia
Commons, Michalkó Gábor, nemzetipark.gov.hu, Kolping Hotel,
Lőrincz Zsuzsa, Berki Zoltán, Szövetség az Élő Tiszáért,
Duna-Dráva Nemzeti Park
Internetes megjelenés, megrendelés, archívum:
www.tudatosvasarlo.hu/magazin
Szerkesztôség:
H–1027 Budapest, Bem rkp. 30. II/19.
Telefon/Fax: (+36 1) 225 8136
E-mail: szerk@tve.hu
Megjelenik 1800 példányban.
Szerkesztés lezárva: 2009. február
A Tudatos Vásárló 100% újrahasznosított alapanyagú
papírból készült (Cyclus Offset).

Korábbi számok:
2004 | A fogyasztó hatalma, Reklám és média, Karácsony
2005 | Aktív állampolgár, Víz, Háztartási vegyi anyagok
2006 | Idő , Zöldség-gyümölcs, Szupermarketek
2007 | Közlekedés, Hús
2008 | Energia, Édesség
Terjesztés a Lapker Zrt. országos hálózatán keresztül
a Relay és az Inmedio kiemelt árushelyeken.
A terjesztést gondozza: HÍRVILÁG Press Kft.,
Telefon: (06 1) 411 04 91
E-mail: hirvilag.press@hirvilagpress.com
A Tudatos Vásárló megjelenését nonprofit szervezetek, állami
pályázatok és magánemberek támogatásai teszik lehetôvé.
A Tudatos Vásárló tartalmának szerzői joga a Tudatos Vásárlók
Egyesületét illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét
tartalmaknál más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői
joggal kapcsolatban egyéb közlés történik, ilyenkor annak
megfelelően kell eljárni.
A Tudatos Vásárló magazin a Tudatos Vásárlók Egyesülete
támogató tagjainak ingyenes.
A Tudatos Vásárló jelenlegi számának megjelenését a
Nemzeti Civil Alap, a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra
központja és az Articsók Stúdió (Czakó Zsolt) támogatta.
Köszönjük!

ISSN 1786-3368
Értékeld a Tudatos Vásárlót!
www.tudatosvasarlo.hu/magazin
Kedves Olvasóink! Azon gondolkodunk, hogy beengedjük-e
az újság szellemiségével összhangban működő vállalkozások
reklámjait a Tudatos Vásárló magazinba. Ahhoz, hogy jó
döntést hozzunk, szükségünk van a Ti véleményetekre is.
Kérjük, írjátok meg mit gondoltok a szerk@tve.hu-ra.
Köszönjük!
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