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Köszöntő

Egyvalamiben mindenképpen rekordot jelent az idei harmadik számunk: soha ilyen sok szerzőnk nem volt 
még egyszerre. Nem mintha több lenne most a megszokott három tanulmánynál, úgy alakult viszont, hogy 
két írás mögött is népes alkotói gárda áll. Összesen 13 nevet találhat a figyelmes olvasó, alapvetően egy 
szegedi és egy budapesti csapatban. Ha már különlegességek: a lap fennállása óta (furcsa belegondolni, 
hogy ez már egy évtizedet jelent) ez emlékeim szerint az első alkalom, hogy egyetlen pécsi kötődésű 
szerzőnk sincs – talán léptünk egy nagyot a regionálisból valóban országos jellegűvé válás felé. Sajátos a 
profil eltolódása is: az alapítás idején nem gondoltuk volna, hogy a turizmus (és nem csak a szűken vett 
turizmusföldrajz, hanem kifejezetten szállodaipari jellegű témák is) válik az egyik legnagyobb súlyú elem-
mé a profilunkban. Ez a tendencia sem ebben a számban, sem a már szinte kész következőben nem látszik 
megtörni. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az innováció jelenti talán a legfontosabb hívó szót a jelen számban. 
Harmat Ádám, mint első- és Munkácsy Béla, mint „levelező” szerző által jegyzett energetikai témájú (pon-
tosabban, a megújuló energiák és a területfejlesztés kapcsolatát vizsgáló) tanulmányban nem elsősorban a 
műszaki innovációkon, hanem a társadalom új, közösségi megközelítésein van a hangsúly. 

Hasonló logikára lehetne felfűzni Albert Tóth Attila munkáját, amely címében egyébként határozottan 
rímel egy, a legutóbbi számunkban megjelent másik tanulmányra. Tartalmában a szállodaipar és a fenn-
tarthatóság kapcsolatát vizsgálja, újra csak egy olyan területet, amelyet az innovatív megoldások jelle-
meznek. 

Harmadik írásunkban a Karancsi Zoltán vezette, alapvetően szegedi csapat egyenesen egy innovatív al-
kalmazást mutat be a turizmus és a térinformatika határmezsgyéjéről. Külön öröm számunkra beszámolni 
egy ilyen, fejlesztés alatt lévő, gyakorlatias alkalmazásról - és bátorítunk más hasonló munkákon dolgozó 
kollégákat is, hogy küldjenek még ilyen tanulmányokat, remélve, hogy hozzájárulhatunk olyan innovációk 
terjedéséhez, amelyek magvában a geográfia is ott lapul. 

Abban a ritka, kellemes helyzetben vagyunk, hogy már a következő szám is a kezünkben van három lek-
torált tanulmány formájában, amelyek hamarosan (még 2017 januárjában) megjelennek majd. Továbbra 
is várjuk a folyóirat témájába illeszkedő kéziratokat, amelyeket a pirisig@gamma.ttk.pte.hu címre kérünk 
beküldeni.

Kellemes olvasást, és hasznos időtöltést, sikerekeben gazdag új esztendőt kíván mindenkinek:

a főszerkesztő

mailto:pirisig@gamma.ttk.pte.hu
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Absztrakt 

A közösségek (így például lakóközösségek, tulajdonközösségek, szövetkezetek) energiagazdálkodásban be-
töltött szerepe korunkban rohamos gyorsasággal erősödik - legalábbis a nemzetközi színtéren. Noha ezen a 
területen a közösségi megoldások története csaknem 100 évre tekint vissza, vélhetően a centralizált ener-
giarendszer és a műszaki szemléletmód uralmából fakadóan a hazai szakmai közösség mindeddig meglehe-
tősen csekély aktivitást mutatott a téma feldolgozása, alaposabb megismerése terén. Az energiarendszer 
gyökeres átalakulása azonban egyre határozottabban irányítja figyelmünket a decentralizálás fontosságá-
ra, így a kisléptékű közösségi megoldásokra. Ezek legalább három területet érintenek, a) a megújuló ener-
giaforrások alkalmazásait; b) a decentralizált energiatárolást; c) a közösségi alapú energiahatékonysági 
beavatkozásokat. Jelen tanulmány a felsorolt három terület közül csak az energiatermelésre összpontosít, 
annak nemzetközi helyzetét vázolja fel és főként hazai állapotát és lehetőségeit mutatja be a terjedelmi 
korlátok szabta lehetőségek között. 

Bevezetés

Az energetikai korszakváltás napjait éljük. A kelet-közép-európai térségben - és különösen hazánkban 
- ennek még nem sok jelét látni, de egyes országokban, így Dániában, Portugáliában, Németország egyes 
tartományaiban ma már teljesen általánosnak tekinthető, hogy a villamosenergia-igényeket – az iparit 
és lakosságit egyaránt – napokon át akár 100%-ban megújuló forrásokból képesek fedezni. Ha ennek az 
irányváltásnak a motivációs tényezőit keressük, számos nyomós érvet találunk, többek között törekvést a 
környezetszennyezés tragikus mértékének visszafogására, kontinensünk energetikai kiszolgáltatottságának 
csökkentésére, valamint az ellátásbiztonság romlásának megállítására. Ugyanakkor ezek mellett egyre 
lényegesebb szempont az energiademokrácia megerősödése, vagyis a családi és közösségi szintű energia-
termelés térnyerése. Ez a hazánkban még új megközelítés abból a szempontból is figyelemre méltó, hogy 
a “közösségi fogyasztók” - az eddigiekkel ellentétben - úgy használják az energiát, hogy immár tisztában 
vannak azzal, hogy az honnan származik, illetve azzal is, hogy az milyen környezeti hatásokkal jár (Klein, 
S. J. W.—Coffey, S. 2016). 

Mindent összevetve az energetikai átmenet kérdésköre igen sokrétű, amelynek műszaki, társadalmi, 
gazdasági, politikai és kulturális vetülete egyaránt van, és sürgető szükségszerűség a leegyszerűsített mű-
szaki problémamegoldásokon messze túlmutató komplex tervezési és megvalósítási lehetőségek alkalma-
zása és támogatása. Kutatásunk fő célja az, a) hogy megvilágítsuk a „közösségi energetikai megoldások” 
hazai és nemzetközi értelmezése közötti különbséget; b) hogy a nemzetközi helyzet és a jó gyakorlatok 
feltérképezésével képet alkossunk ezen megoldások pillanatnyi nemzetközi státuszáról helyzetéről és c) az 
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összegyűjtött tapasztalatok felhasználásával javaslatokat fogalmazzunk meg az ilyen jellegű fejlesztések 
hazai alkalmazásának lehetőségeiről. 

A nemzetközi fejlődési folyamatok fő irányai a közösségi energetikában

Németországban manapság a családi és közösségi befektetések fedezik az összes megújuló energiás 
fejlesztés költségének mintegy felét. A családi léptékű napelemes rendszerek száma nagyságrendileg  
1,5 millió (GermanSolarAssociation 2016), ami 4-6 millió “prozumer” (olyan fogyasztó, aki egyben energiát 
is termel) megjelenését jelenti az energiarendszerben. A családok az általuk termelt villamos energia 20-
40%-át fogyasztják el (Wirth, H. 2016), a többit a villamos hálózatba juttatják, illetve az utóbbi években 
egyre jelentősebb mértékben saját akkumulátorokban tárolják. Ennek a tendenciának az erősödését mu-
tatja, hogy a 2015-ben épített napelemes rendszerek 41%-a rendelkezett saját energiatárolási megoldással 
(Michel, J. 2016)! A közösségi tulajdonban lévő erőművek száma az országban megközelíti az ezret. Tehát 
megállapítható, hogy a közösségi energetikai megoldások nem csak a termelés, de az energiatárolás tekin-
tetében is szóba kerülhetnek - sőt, az energiahatékonyság javítása is elképzelhető közösségi alapon (Klein, 
S. J. W. 2016).

A közösségi szintű alkalmazások története az 1930-as évekig nyúlik vissza. Ekkor születtek az Amerikai 
Egyesült Államok vidéki térségeiben azok az energiaszövetkezetek, amelyek ezeknek a távoli területeknek 
az elektromos árammal való ellátásában kulcsszerepet játszottak. Európában csak jóval később erősödött 

1. ábra: Az európai megújuló energiás szövetkezetek taglétszáma 
(millió fő). 
Forrás: Harmat Á. szerkesztése a rescoop.eu adatai alapján

fel ez az irányzat, amely mára 
messze túlnőtt az USA-ban 
megszokott kereteken. Belgi-
umban 1991-ben jött létre egy 
jelentős szövetkezet, az Ecopo-
wer, amelynek jelenleg 40 000 
tagja van. Az Ecopower munká-
ja egész Európa szempontjából 
fontos, hiszen ez a szervezet 
koordinálja a REScoop, vagyis 
az európai megújuló energiás 
szövetkezetek 2011-ben alapí-
tott szövetségének tevékeny-
ségét. Ennek az európai szö-
vetségnek 1240 tagszervezete 
van, amelyek mindösszesen 
650 000 embert képviselnek 
szerte a kontinensen - de leg-
inkább annak északi és nyugati 
felében (1. ábra). Ahogyan az 
ábra igen látványosan érzékel-
teti, az energiaszövetkezetek a 
közép-kelet-európai térségben 
gyakorlatilag ismeretlen megol-
dásnak számítanak.
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A nemzetközi tapasztalatok szerint a közösségi projektek sikerességének kulcsa az alábbi pontokban fog-
lalható össze: 

támogató szabályozási környezet;

ütőképes szervezeti háttér;

korrekt, a projekt által érintett közösségeket is figyelembe vevő pénzügyi tervezés és fi-
nanszírozás;
az érintett közösségek véleményének figyelembe vétele, csoporton belüli bizalom, közös-
ségi összefogás, civil kurázsi. 

Szabályozási környezet

A helyi lakosság szerepvállalásának növelésére az egyik fontos eszköz a támogató szabályozási háttér. 
Ennek leghatékonyabb eszközei a gazdasági szabályozás témakörébe tartozó adózási könnyítések és be-
táplálási tarifák. Mindkettőre számos jó példát találhatunk Európában. Dániában például a megtermelt és 
értékesített áramra adómentességet élveznek azok a családok, amelyek saját lakóhelyükön vagy a szom-
szédos települések valamelyikén működő berendezéssel állítanak elő villamos energiát (Friends of the 
Earth 2014). 

Lengyelországban 2015-ben vezettek be kedvező betáplálási tarifát a kis teljesítményű szélturbinákkal 
termelt áramra - a 3 kW alatti berendezések esetében ez 0,17 Euro/kWh, a 3-10 kW közötti teljesítmény-
tartomány esetében 0,15 Euro/kW. Dániában - ugyanekkora szélgenerátorok esetében - ennél lényegesen 
jobb, 0,33 Euro/kWh tarifával számolhatnak a családi befektetők. Dániában a jogszabályi környezet ál-
talában is nagyon támogató a közösségi szélenergia területén, hiszen a 25 m-nél magasabb szélerőművek 
beruházásainál kötelezően előírja a legalább 20%-os helyi tulajdoni hányadot. 

•
•
•

•

2. ábra: Közösségi alapú napkollektoros hőenergia-termelés a dániai 
Hjortshøj ökofaluban. 
Forrás: Munkácsy B. felvétele.

A skót kormány is komoly célokat 
tűzött ki, így például azt, hogy 2020-
ra az országrész energiaigényének 
100%-át megújuló energiával fogja 
ellátni, és az ehhez szükséges kapa-
citásból legalább 500 MW kapacitás 
közösségi tulajdonban lesz. Ennek 
érdekében létrehozta a Közösség és 
Megújuló Energia Programot (Com-
munity and Renewable Energy-
Scheme - CARES), amely ingyenes 
szakmai és projektfinanszírozási tá-
mogatást biztosít. Ennél is lényege-
sebb, hogy a skót kormány 2014-ben 
20 millió, 2015-ben 21 millió, 2016-
ban 10 millió £-os pénzügyi alapot 
(Local Energy ChallengeFund) biz-
tosított a fejlesztésekre, melyek-
kel az első két évben 40 beruházás 
támogatása valósult meg. A projekt 
sikerességét jelzi, hogy a kitűzött 
500 MW-os közösségi energiás célt 
már 2015-re elérték, hiszen akkorra 
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Skóciában már 508 MW közösségi tulajdonú megújuló energia kapacitás állt üzemben, sőt további 609 MW 
tervezési vagy megvalósítási fázisban volt. Kiemelendő továbbá, hogy a hitelalap nem csak megújuló alapú 
energiatermelő egységek építését segíti, de olyan intézkedéseket is, amelyek előremozdítják a megújuló 
energiaforrások jobb integrálását az energiarendszerbe (Community Energy Scotland 2016). 

A szervezeti háttér fontosságáról

A projektek lehetnek teljes mértékben a közösség által tulajdonoltak, vagy egy közösség és egy befektető 
cég közös érdekeltségei. A szervezeti háttérnek különböző formái működnek Európa-szerte az alkalmazott 
jogi és pénzügyi eszközöktől függően. Mindegyikre igaz, hogy egy ütőképes háttérszervezet már a beruhá-
zás generálásánál aktív szerepet játszhat, ugyanakkor képesnek kell lennie az esetlegesen évekig elhúzódó 
folyamat menedzselésére. Tipikus példa erre a dán Middelgrunden Szél Szövetkezet, amely a koppenhágai 
kikötő térségében működő 40 MW-os rendszer 20 turbinájának éppen felét birtokolja. A csoportnak mint-
egy 8550 tagja van, akiknek 95%-a egészen csekély összeggel (500-3000 €) vett részt a finanszírozásban 
(Volund, P.—Hansen, J. 2000). A szervezeti háttér létrehozása 1996-ban kezdődött, és a kivitelezés 2000 
decemberében fejeződött be. Ez idő alatt számtalan szervezési, engedélyezési, finanszírozási akadályt 
kellett elhárítani, ami a lelkesedés mellett nyilvánvalóan komoly szakértelmet is követelt; ezt elsősorban 
az a Koppenhágai Környezet és Energia Iroda biztosította, amely az egész projekt kezdeményezője volt 
(Sørensen H. C.et al. 2002).

3. ábra: A felerészben közösségi tulajdonú 40 MW-os Middelgrunden 
szélfarm. 
Forrás: Kim Hansen felvétele. 

Egy másik példaértékű projekt 
működik a szintén dániai Sønderborg 
területén, ahol a helyi önkormányzat 
2007-ben eldöntötte, hogy 2029-re 
szén-dioxid semleges lesz. Ennek el-
érése érdekében elindították a Pro-
jectZERO programot, és megalapítot-
ták az ugyanezt a nevet viselő alapít-
ványt, amely megvalósításért felel. A 
szervezet, amelynek finanszírozását a 
Danfoss, a helyi közmű cég, a Nordea 
Bank alapítványa, illetve az önkor-
mányzat biztosítja, mára számos si-
keres projektet vitt véghez. Például a 
ZEROhome program keretében ingye-
nes energetikai tanácsadásokat bizto-
sított a háztartások számára, tovább-
képzéseket szervezett a kivitelezők 
részére, illetve segítettek a banki köl-
csönfelvétel területén is. A projektbe 
a háztartások 65%-a kapcsolódott be, 
és jelentős, néhol 45%-os energiameg-
takarítást értek el.

Németországban a közösségi alapon formálódó projektek esetében a szövetkezeti forma terjedése ne-
vezhető futótűzszerűnek. 2006-ban az energiaszövetkezetek száma még nem érte el a 100-at, 2015 elejére 
viszont már megközelítette az ezret. Nagyrészt ennek az aktivitásnak köszönhető, hogy az elmúlt években 
Németországban a különféle alternatív tulajdonosi csoportok négyszer annyi energiatermelő kapacitást 
telepítettek, mint a tőkés társaságok. Érdekes, hogy a gazdasági motiváció mellett (támogatott átvételi 
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árak) legalább ennyire fontos szempontként merült fel a magánszermélyek, polgárok környezet állapotáért 
való aktív tenniakarása (Kirchhoff, H.et al. 2016).

A példaértékű német energiaközösségek sokasága közül is kiemelkedik a 130 lakosú brandenburgi Feld-
heim, ahol már 1995-ben elindultak a beruházások. Első lépésben egy befektető a helyi mezőgazdasági 
szövetkezet földjén telepített négy kisebb szélerőművet, amit további 43 követett. Időközben biogázüze-
met és napelem farmot is telepítettek, ezeket viszont közösségi alapon. Az igazán nagy fordulatot mégis az 
jelentette, amikor 2008-ban a polgárok úgy döntöttek, hogy saját villamosenergia-rendszert hoznak létre 
(mikrogrid), ami 2010-re meg is valósult. Végeredményben elmondható, hogy ma a megtermelt villamos 
energia alig 1%-át hasznosítják helyben, a többit értékesítik. Napjainkban saját akkumulátoros energiatá-
roló-rendszer megépítésén dolgoznak, amely akár két teljesen napon keresztül képes fedezni a település 
villamosenergia-igényét (Bowen, A. 2015). 

Biztos szervezeti hátteret jelenthet, ha egy más célra szerveződött stabil közösség áll az energetikai 
projektek hátterében. Jellemzően ilyenek az úgynevezett ökoközösségek (ökofalvak), amelyek működési 
logikájának szerves része, hogy a csoport összefogásának erejével élve, egyfajta önellátásra berendez-
kedve igyekeznek például az élelmiszerigényeiket kielégíteni vagy saját energiaellátásukat biztosítani. 
Későbbi fázisban pedig akár többletet is termelve generálnak bevételt, anyagi bázist a közösség más irányú 
céljainak eléréhez (például egy saját autómegosztó [carsharing] rendszer működtetéséhez). A fent leírtak-
ra remek példa az Aarhus közelében található Hjortshøj ökofalu, ahol eredendően 105 háztartás hőigényé-
nek kielégítésére építettek ki egy példaszerűen diverz távfűtésrendszert, amelynek alapeleme az összesen  
245 kW teljesítményű apríték- és pellettüzelésű közösségi fűtőmű (70 m3 tüzelőanyag-tárolási és 8 m3 forró-
víz-tárolási kapacitással), amit közösségi alapon épített és működtetett napkollektoros rendszer egészít ki. 
A projekt leginkább innovatív eleme a biomassza-tüzeléssel összekapcsolt 35 kW-os Stirling-motoros koge-
neráció, ami később került a rendszerbe, ám a technológia éretlenségéből fakadó nehézségek miatt sajnos 
a mai napig nem működik rendeltetésszerűen. Más dániai közösségek, például Dyssekilde vagy Svanholm, 
az áramtermelés hagyományos módját választva saját szélerőműveket üzemeltetnek, így fedezik részben 
vagy egészben az áramigényeinket. A NordicFolkecenter, amely önmagát ugyancsak egyfajta ökoközös-
ségként határozza meg, kifejezetten energetikai irányultságú szerveződés. Kisugárzása igen határozottan 
érzékelhető az egész kistérségben, ahol mára az áramtermelés terén nem csupán teljes önellátásról, de 
jelentős áramexportról is beszélhetünk.  

Fontos azonban kiemelni, hogy - a nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján egyaránt - a közösségi 
projektek igen gyakran csak egy, vagy jó esetben alig néhány tag elkötelezett munkájának eredményeként 
lesz sikeres, ami kockázatos a projekt hosszú távú fenntartása, működtetése szempontjából (Walker G. 
2008). 

Megfelelő finanszírozás

Az energetikai beruházásokra általában jellemző, hogy nagy a beruházási költség és viszonylag hosszabb a 
megtérülési idő, így kulcskérdés lehet a megfelelő pénzügyi finanszírozás, amely történhet a) szövetkezeti 
formában magántőke bevonásával; b) profitorientált pénzügyi vállalkozás segítségével; c) állami szervezet 
részvételével.

Ami a szövetkezeti formában működő projekteket illeti, jelenleg Európa 16 országában 2397 szervezet 
működik ebben a formában a legnagyobb szövetség, a REScoop szervezeti keretei között (REScoop 2016). 

A tipikus jó gyakorlatok közé tartozik például a skóciai Spirit of Lanarkshire Szélenergia Szövetkezet, 
amely egy 2,7 millió £-nyi (3,4 millió €) befektetéssel két szélerőműparkba is bevásárolta magát 2014-ben, 
ezáltal a tagok összesen 18 szélerőmű résztulajdonosaivá váltak. A tőkét a helyi közösség 607 tagjának 
bevonásával gyűjtötték össze,; a lakosoknak minimum 250 és legfeljebb 20 000 részvény vásárlására volt 
lehetőségük, amelyek egységnyi értéke 1 £ volt. A szélerőműveket üzemeltető szolgáltató a szerződés 
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megkötésekor legalább 6,5%-os éves hozamot garantált a helyi befektetőknek. A hozam ezzel szemben az 
első évben 9,92% volt, ám évről-évre változni fog az átlagos szélsebesség és az ebből fakadó kapacitásfak-
tor függvényében.

Igen gyakori megoldás, hogy egy Energetikai Szolgáltató Vállalat (ESCO) katalizálja a beruházást, majd 
a közösség a garantált energiaköltség-megtakarításból fizeti a költségeket. Az EPC (Energy Performance 
Contracting) nevű szerződés esetében az ESCO teljes mértékben vagy részlegesen vállalja a kivitelezési 
és műszaki kockázatokat, illetve szerződésben garantálja az energiaköltségek csökkenését. A különféle 
ESCO finanszírozások Magyarországon is jelen vannak, azonban a lebonyolításra vállalkozó 20-30 cégből a 
2008-as gazdasági válság után alig 5-6 maradt. A csökkenés hátterében a pénzügyi válság következtében 
kialakuló hitelképességi problémák állnak, a válság közben bedőlt projektekből fakadó bizonytalanság, 
az ellenható szabályozási környezet, valamint az energiapolitikai kiszámíthatatlanság vetette vissza az 
energiahatékonysági beruházásokat. A finanszírozási modell iránti bizalom visszaszerzésének, és a piac át-
láthatóbbá tételének érdekében létrejött az európai EPC Etikai Kódex, amelyet a Magyarországon működő 
ESCO cégek döntő többsége aláírt (Boza-Kiss B.—Vadovics K. 2015).

Az eddigi tapasztalatok alapján igen lényeges elemnek tűnik, hogy a közösség ne különböző, csupán 
a profittermelésben érdekelt befektetők csoportját jelentse, akik ráadásul nem is helyiek, hanem a helyi 
lakosság csoportját, amelyben az adott szervezet ténylegesen a kollektív érdekeket, a helyi lakókörnyezet 
minőségét, az elérhető szolgáltatások színvonalát egyaránt szem előtt tartja (Walker, G. 2008).

Az érintett közösségek projektformáló szerepe

A korábban már említett Middelgrunden szélfarm létrehozása a közösség összefogása szempontjából is fi-
gyelemre méltó és általános érvényű tapasztalatokkal szolgál. Alapelvként vették figyelembe, hogy a több 
éves folyamat minden lépésébe igen intenzíven vonták be az érdekelt feleket, és igyekeztek véleményüket 
minél inkább figyelembe venni a tervezés során, így a projekt végére lényegében szinte teljes egyetértés 
alakult ki a beruházás befogadása kapcsán – annak ellenénre, hogy a kiválasztott helyszín a főváros egyik 
leginkább frekventált területének látképét változtatta meg (Volund, P. 2000). 

A helyi civil közösségek projektformáló szerepe, ahogyan ez egy korábbi fejezetben már olvasható, 
az ökofalvak esetében is világosan látszik. A dán példák mellett számos más térségben is léteznek efféle 
közösségek, amelyek szervezett keretek között élnek, termelnek, érvényesítenek érdeket, - fokozottan 
figyelembe véve a környezeti szempontrendszert. Ennek eredményeként olyan energetikai megoldásokra 
törekednek, amelyek környezetkímélők. Erre példa az egyik legismertebb ökoközösség, a skóciai Find-
horn, 1989-ben telepítette az első 75 kW-os szélturbináját, amely - alig 5 esztendős pénzügyi megtérülést 
eredményezve - hosszú évekig 20%-ban fedezte a falu áramigényét. A kedvező szélklimatikus adottságokra 
alapozva később három használt 225 kW-os berendezést vásároltak Dániából, melyeket 2006-ban helyez-
tek üzembe. Ezzel a 750 kW összeteljesítményűszélerőműpark képes annyi villamos energia termelésére, 
amely éppen kétszeresen haladja meg a közösség igényeit, így jelentős mennyiségű áramot tudnak érté-
kesíteni, vagyis bevételre képesek szert tenni (ENERGY4ALL 2016). Ami ez esetben, mint projektformáló 
tényező megjelenik, az leginkább a közösség értékrendje, amely a megújuló energia iránti elkötelezett-
ségben (a szélerőmű-technológia korai alkalmazása) és az újrahasználat (használt berendezés vásárlásával 
erőforrásgazdálkodási előnyök) előnyben részesítésében érhető tetten.

Azonban arra is van példa, hogy véleményük figyelmen kívül hagyása miatt az emberek, a közösségek 
a megújuló energiás beruházás ellen fordulnak. Ilyenkor gyakran olyan szélsőséges nézetek erősödnek fel, 
amelyek eltúlozzák a megújuló energián alapuló fejlesztés kétségtelenül létező környezetegészségügyi 
vagy természetvédelmi hatásait, így hátráltatják akár évekkel a projekt befejezését, de arra is számos 
példa van, hogy a beruházás meg is hiúsul (Varjú V. 2012).
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Az adott térségben élők, az ott 
tevékenykedő civil közösségek 
megnyerése tehát igen fontos 
előfeltétele a megújuló ener-
gián alapuló beruházások sike-
rének. A legbiztosabb módja a 
támogatás megszerzésének az, 
ha a helyben élők a beruhá-
zásból anyagi előnyt élveznek. 
Éppen ezért Skóciában például 
a kormány arra ösztönzi a be-
ruházókat, hogy ha a helyiek 
nem vesznek részt aktívan a 
beruházásban, akkor beépí-
tett megawattonként évente 
5000 £-tal (1,8 millió forintnyi 
összeggel) támogassák a helyi 
közösségeket. 

4. ábra: Közösségi tulajdonú biomassza-fűtőmű Dániában, Hjortshøj öko-
faluban. Forrás: Munkácsy B. felvétele.

Hazai szárnypróbálgatások a közösségi energia terén

Hazánkban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint az úgynevezett ház-
tartási méretű kiserőművek (50kW alatt) száma és összes beépített teljesítménye 2011 és 2015 közt látvá-
nyos és gyors növekedésnek indult. 2011-ben 3,17 MW, 2013-ban 32,1 MW, 2015-ben pedig 128,86 MW volt 
az összes beépített teljesítőképesség. 2015 végére ebben a kategóriában az összes beépített teljesítmény 
98,99%-át (127,57 MW) a napelemes rendszerek képviselték,a háztartási, illetve céges, intézményi szintű 
alkalmazások száma összesen 15 136 darab. Sajnos az említett statisztikában nincs konkrét adatsor arról, 
hogy ebből mennyi pontosan a háztartási, mennyi a céges/intézményi rendszer, illetve az sem derül ki, 
hogy van-e az előbbiekben bemutatott közösségi energiarendszer. 0,5 kW alatti rendszerek, amelyről jó 
eséllyel feltételezhető, hogy egyéni háztartási rendszerek, azonban 2015. végéig 7 492 kapott engedélyt 
(összesen 23,9 MW beépített teljesítménnyel). 

Az 50 kW feletti, de 0,5 MW alatti nem háztartási méretű kiserőművek terén is jelentős volt a növe-
kedés. 2011-ben 15,11 MW, 2013-ban 20 MW, 2015-ben 34,48 MW volt az összes beépített teljesítmény. 
2015. végére ezen a 34,48 MW-on 127 kiserőmű osztozott, amelyből kiemelendő az összesen 15,76 MW 
volt fotovoltaikus és 8,99 MW biogáz alapú rendszer. Sajnos ebben a kategóriában sincs információ sem a 
céges, sem az intézményi, sem az önkormányzati tulajdonlási adatokról és megoszlásról, vagy közösségi 
rendszerek esetleges meglétéről (MEKH 2016). Mindezekből azért az a fő következtetés levonható, hogy a 
bekerülési költségek rohamos csökkenése és a javuló megtérülési mutatók miatt a napelemes rendszerek 
mind a lakosság, mind a cégek és intézmények körében nemcsak környezetileg előnyösek és egyre ismer-
tebbek, hanem mítanak. Éppen ezért ezeknek köszönhető a szektor kiemelkedő bővülése, különösen 50 kW 
beépített teljesítmény alatt, ami kedvező jogszabályi környezetben nyilvánvalóan a „valóban közösségi” 
megoldásokra is kihatna.
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Ugyanakkor jelezni kell, hogy a korábban 
említett nemzetközi gyakorlattal ellen-
tétben Magyarországon jelenleg a “kö-
zösségi energia” kifejezésen leginkább 
a közösség által használt intézmények 
energetikai korszerűsítését, ezen belül is 
elsősorban napenergiás termelési kapa-
citás telepítését értjük - elsősorban EU-s 
forrásból, döntően az érintett közösség 
tényleges részvétele nélkül zajlott le. 
Több hazai önkormányzati megújuló ala-
pú beruházásnál tetten érhető, hogy egy 
elhivatott szereplőn, gyakran valamelyik 
helyi vezetőn múlik a fejlesztés előmoz-
dítása és megvalósítása.A jogi szabályozás 
buktatói és a szükséges ügyintézés nagy 
mennyisége miatt a leginkább elhivatott 
önkormányzatok sem tekintik potenciális 
befektetőknek, partnereknek sem a ma-
gánszemélyeket, sem a helyi vállalkozá-
sokat. 

5. ábra: A hazai nem engedélyköteles kiserőművek összes beépí-
tett teljesítményének változása 2011-2015 között (kW). 
Adatok forrása: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal (MEKH 2016). 

A fentiek fő oka, hogy nemzetközi viszonylatban elterjedt szövetkezeti tulajdonlás terén kifejezet-
ten kedvezőtlen a hazai helyzet. Tisztán magánszemélyek tulajdonában álló, kizárólag megújuló energia 
termelésére létrejött szövetkezet mindeddig hazánkban nincs - 2011-ben ugyan létrejött az EMMET (Első 
Magyar Megújuló Energiatermelő Szociális Szövetkezet), de ötéves munkájuk ellenére máig nem jutottak 
el odáig, hogy létrehozzák az erőművüket. A szövetkezeti megoldások kudarcának oka, hogy - ha létre is 
jönnek efféle közösségek, energiaszövetkezetek - projektjeiket a hazai jogi szabályozás lényegében elle-
hetetleníti.

Pedig ami a lebonyolítást illeti: egy ténylegesen közösségi tulajdonú kiserőmű létrehozásához először 
legalább hét főből álló szövetkezetet, vagy más, jogi személyiséggel bíró gazdasági társaságot kell alapíta-
ni (maga a szövetkezet létrehozása nem különösebben bonyolult feladat, ha a legalább hét fős taglétszám 
megvan). A beruházás tervezésének és költségének meghatározása után elkezdődhet a tagtoborzás és a 
részjegy-árusítás. Miután megszerzik az összes szükséges engedélyt, a szövetkezeti tagok a részjegyek 
megvásárlásával megfinanszírozzák a beruházást. Felállítják az erőművüket egy olyan területen, amely 
egy helyrajzi számhoz tartozik, például az egyik tag 300-3000 m2-es telkén, vagy épületének tetején. Ezen 
a helyrajzi számon azonban több erőmű már nem létesülhet. Ez sok esetben visszaveti a vállalkozások szö-
vetkezeti csatlakozási kedvét, hiszen így ők már nem létesíthetnek saját rendszert a szövetkezeti erőmű 
mellé.

A háztartási léptékű (50 kW-ig) projektek hálózatra csatlakoztatása terén a villamosáram-szolgáltatókkal 
kell dűlőre jutni, és a folyamat az esetek többségében viszonylag gördülékeny. Az ennél nagyobb teljesítmény 
esetén (50-500 kW) az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedővel vagy egyetemes 
szolgáltatóval kell szerződést kötni, amely támogatott tarifával veszik át a villamos áramot.500 kW telje-
sítmény fölött azonban már egészen komolyak a fékek, hiszen ilyen fejlesztések esetében már “kiserőművi 
összevont engedélyt” kell kérni a MEKH-től (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal), amelyet 
például a szélerőművek esetében tíz éve nem adtak ki (hogy milyen érvrendszer alapján, az nem világos, 
hiszen komolyan vehető szakmai érvek nem támasztják alá a szélenergia-fejlesztések megakadályozását 
hazánkban). Pedig a közösségi projektek esetében - mint ahogyan ezt a külföldi példák sokasága igazolja 
- általában már ebben a léptékben, teljesítmény-tartományban kellene fejleszteni.
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A kiserőműben (hazánkban ez 50 MW alatti rendszerekre értendő) megtermelt áramot a Kötelező Át-
vételi Tarifa (várhatóan 2017 januárjától a METÁR - “megújuló és alternatív energiaforrásokból előállított 
hő- és villamosenergia-átvételi támogatási rendszer”) alapján a szövetkezet a szolgáltatón keresztül elad-
ja az államnak, az 5%-os haszonkulcson pedig a tagok osztoznak a részjegyek arányában. Ez tehát egy olyan 
befektetési forma, melynek eredménye jövedelem formájában jelentkezik a részjegy-tulajdonosoknál. A 
kiserőmű tulajdonosa elvileg azonban dönthet úgy is, hogy annak a cégnek, intézménynek termel áramot, 
amelyen az erőművet létrehozzák. Így a vállalkozás és a tulajdonos által kötött szerződés szabályozza 
az áram átvételi árát. Ez átlagosan 10%-kal kedvezőbb a piaci árnál, ugyanis nem kell számolniuk az ún. 
rendszerhasználati díjjal. Jelenleg így toboroz befektetőket Magyarországon is a SunMoney, amely egy MLM 
alapú befektetési közösség. 

Fontos megemlíteni, hogy Magyarország jelentős részén lehetséges lenne a környező táj különböző 
forrásait is felhasználni a tradicionális  környezetgazdálkodásban. Ez lényegében visszetérés lehetne a 
száz évvel ezelőtti megközelítéshez, amely a helyi források sokrétű (élelmezés, nyersanyagtermelés, fel-
dolgozás és energia- előállítás) hasznosítását jelentette. Természetesen ma ezt modern formában, mai 
technológiával lehetne kialakítani. Ehhez adott település, településcsoport esetében fel kell mérni, hogy 
milyen táji adottságok alkalmasak az energia célú hasznosításra pl. mekkora a biomassza -kapacitás, illet-
ve azt is, hogy milyen jelenleg nem hasznosított területek (gyenge minőségű parlagok, meddőhányók, volt 
ipari területek stb.) vonhatók be ilyen formában az energiatermelésbe. A külföldön – pl. egyes, osztrák 
natúrparkokban – megvalósított fejlesztések ugyancsak azt igazolják, hogy érdemes nem csak nemcsak 
szűken az energiatermelésre összpontosítani, hanem azt összekapcsolni egyéb hasznosításokkal (helyi ter-
mékek előállítása, idegenforgalom, sőt természetvédelem). Ez növelné a hatékonyságot, egyben állandó 
fogyasztópiaca lehetne az ingadozó igényű helyi energiafelhasználásnak, másrészt a jövedelmezőséget is 
kedvezőbb tenné. 

Egy jellegzetes példa a fentiekre Altenberg an der Rax kisvároska Ausztriában, ahol az egész falu hő-
ellátását egy biomasszát hasznosító, alapvetően faaprítékot eltüzelő központi kazán biztosítja; a falu a 
demográfiai okok miatt felhagyott iskolaépületben egy ún. Naturlabort üzemeltet, amely alkalmat ad arra, 
hogy különböző diákcsoportok ott rendszeresen az erdei iskolákhoz hasonló rendszerben ismerkedjenek a 
térség természeti és társadalmi viszonyaival, és különféle környezetvédelmi projekteket bonyolíthassanak 
le; a falu határában pedig három különböző tematikájú (bányászati, vízhasznosítási és ökológiai), rendkívül 
sok ismeretet közlő, részben interaktív tanösvény található. De figyelemre méltó a korábbi polgármester 
által üzemeltetett mintagazdaság is, amely egyszerre folytat mezőgazdasági tevékenységet, nyújt turisz-
tikai szolgáltatásokat, kínál helyi termékeket és fejleszt energiatakarékos gazdasági gépeket, berendezé-
seket.

Nyilvánvaló, hogy a sok lábon álló közösségi rendszer kiépítése szükségessé tenné a megfelelő szerve-
zeti formák kialakítását, háztartások, önkormányzatok, vállalkozások, hivatalok stb. egymásra találását. 
Természetesen megfelelő koncepciókra, szakemberekre, tanácsadókra is szükség lenne, csakúgy, mint a 
megfelelő szabályozásra, mivel a jogszabályi környezet egyelőre a háztartások saját beruházásainak vagy 
az ipari létesítmények saját rendszerének kiépítését szorgalmazza és segíti elő. Az erőművekben történő 
tulajdonszerzést befektetésként kezelik, s ennek megfelelően adóztatják az ebből származó jövedelme-
ket.

A megvalósult hazai projektek - mint ahogyan korábban kiderült - nem tekinthetők a nemzetközi érte-
lemben vett valódi közösségi megoldásoknak és a területfejlesztés szempontjából is egyelőre legfeljebb 
települési léptékben értelmezhetők. Regionális léptékű tervezési elképzelésekre a Bükk térségében lát-
hatunk példát - elsősorban a LEADER gazdaságfejlesztési kezdeményezés keretében. Ennek eredeti célja 
egy olyan virtuális erőmű létrehozása volt, amely az érintett több mint 40 településen sok száz kisebb 
megújuló energián alapuló projekt együttműködésével jött volna létre (1 falu - 1 megawatt) (Vass L. et 
al. 2011). A kezdetben lendületesen fejlődő rendszer gyarapodása azonban - a kifejezetten a centralizált 
energetikai megoldásokat támogató hazai szabályozási környezetben - néhány év alatt megtorpant. Meg-
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valósult projektekről minden érintett településen be lehet ugyan számolni, de ez a falvanként átlagosan 
2-3 beruházás messze elmarad attól, hogy regionális léptékben jelentős összteljesítményről, vagy számot-
tevő megtermelt energiamennyiségről beszélhessünk. A közös rendszerbe integrálás terén még kevesebb 
eredmény mutatkozik, hiszen a megvalósult projektek egymástól elszigetelten működnek. A kivitelezés 
színvonala arra is ráirányította a figyelmet, hogy a telepítés során szükség lenne ahhoz értő szakemberek 
alkalmazására, így nem fordulhatnának elő olyan – sajnos létező – hibák, mint pl. napelemek észak felé 
tájolása; olyan műszaki tervezés, amelynek eredménye egy villamoshálózati csatlakozásra alkalmatlan 
szélgenerátor; illetve olyan elektromos töltőállomások felállítása, amelyek az elektromos autók számára 
nem közelíthetők meg vagy kifejezetten elzártak) stb.

Összességében megállapítható, hogy az EU által támogatott projektek forrásfelhasználásának haté-
konysága messze elmaradt a kívánatostól. A fentieket összegezve ennek okai az alábbiak: 

Túlzottan magas támogatásintenzitás, ami azt eredményezi, hogy a projektek haszonélve-
zőit a (mielőbbi) gazdasági megtérülés egyáltalán nem motiválja;
Decentralizációt akadályozó szabályozási környezet - a Korrupciókutató Központ tanulmá-
nya szerint ugyanis a decentralizált energetikai megoldások kisebb korrupciós lehetőséget 
rejtenek (Fazekas M.et al. 2014);
Műszaki szakemberek felkészültségének hiányosságai - műszaki felsőoktatásunk több évtize-
des lemaradása a megújuló energiahordozók alkalmazása terén;
A projektek szakmai és pénzügyi ellenőrzésének hiányosságai. 

A közösségi energetikai megoldások területfejlesztési vonatkozásai

Energiarendszerünk decentralizálttá alakítása nem valósulhat meg a helyi közösségek bevonása nélkül, 
amelyek korunkban egyre inkább törekednek energetikailag részben vagy teljesen önellátóvá válni. A kö-
zösségi energetikai önellátásnak számos további pozitív hatása van, amelyek egy része lokálisan, másik 
része regionális, országos, vagy akár globális szinten jelentkezik.

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy ezek a fejlesztések hozzájárulnak az adott térségben az energeti-
kai rendszer fejlődéséhez azáltal, hogy új kapacitásokat hoznak létre, így egyfelől javítják az energiabiz-
tonságot, másfelől energiát biztosíthatnak a szolgáltató és akár a termelő szektor számára is. Erre példa az 
Egyesült Királyságban 2011-ben átadott 5 MW-os napelemes rendszer, a Westmill Solar Park, amely mögött 
egy szövetkezet és annak 1650 tagja áll, és amely a jelzett teljesítménnyel a térség energiagazdálkodásá-
nak jelentős tényezőjévé vált. 

A megújulók esetében az energiaforrások általában helyi eredetűek, a helyi szereplőknek, gazdálko-
dóknak hoznak megtakarítást vagy profitot, ami így sokkal nagyobb arányban marad a közösség gazdasági 
körfolyamatok rendszerében, mint a külföldi eredetű energiaforrások esetében. A fenti jelenség tovagyű-
rűző gazdasági hatása igen jelentős mértékű is lehet, mint ahogyan az a burgenlandi Güssing (Németújvár) 
térségében az elmúlt években tapasztalható - igaz, ott nem kizárólagosan közösségi alapon folyt a meg-
újulós technológiák kapacitásfejlesztése. 

A megújulós alkalmazások a legtöbb esetben lényegesen több munkahelyet teremtenek a korábbi cent-
ralizált megoldásokhoz képest, vagyis pozitívan befolyásolják az adott térség foglalkoztatottságát (Németh 
K. et al. 2015;Sheikh N. J. et al. 2016). Ez különösen lényeges szempont lehet azokban a korábban intenzív 
bányászat által érintett térségekben, ahol nagyszámú munkavállaló számára kell új munkalehetőségeket 
teremteni, és hatalmas területek rekultivációját kell megoldani (mint pl. Alsó-Lausitzban Németország-
ban, vagy akár a magyarországi volt borsodi és nógrádi szénmedencékben). 

•

•

•

•
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A helyi lakosság érdekeltté válásával nő a megújuló energiaforrások externális hatásainak (így tájké-
pi hatásának) elfogadottsága. A NIMBY („Notinmybackyard”) effektus helyett a „Welcometomybackyard” 
megközelítés nyer teret, ami akár a helyi hivatali szervek engedélyezési hajlandóságát is pozitív irányba 
módosíthatja (Walker G. 2008). A helyi lakosok bevonásával megerősödik a helyi közösségben a részvételi 
szándék, nő a közösségbe integrálódás mértéke, a közösséghez tartozás pedig egyfajta plusz örömforrás 
az érintettek számára. A közösségi energiatermelés és felhasználás összetettségéből fakadóan a magasabb 
szintű, akár a gondolkodásmód megváltozását eredményező, ún. másodrendű tanuláson keresztül pedig 
a lakosok kognitív gondolkodása is fejlődik. Ha a közösség tagjai legalább nagy vonalakban ismerik az 
energiatermelés életciklusának különféle folyamatait, az a tapasztalatok szerint fokozza az energia- és 
környezettudatosságot, amelynek egyes kutatók szerint már globális hatása is megfigyelhető (Klein S. J. 
W. 2016). 

További előny, hogy az az „úttörő” közösségi energiaprojektek során olyan tapasztalati tudás halmozódik 
fel, amely - ha azzal jól gazdálkodunk - növelheti a későbbi projektötletek sikerességét.  A decentralizált 
villamosenergia-termeléssel és -tárolással a közösségek hozzájárulnak az egész villamosenergia-rendszer 
biztonságához (Hain J. J.et al. 2005). Szélesebb körű elterjedésük pedig az egész megújuló-energetikai 
iparágra is hatással van: csökkenhet a beruházási költség, új innovációk valósulhatnak meg. Ezek a jelen-
ségek katalizálhatják az energiapolitikában történő előremutató változásokat az energiademokrácia felé: 
új, kedvező jogszabályok, szabályozási eszközök, illetve támogatási források jelenhetnek meg.  Összes-
ségében olyan folyamatok jelennének meg a közösségi energetikai megoldások széles körű elterjedésével, 
amelyek növelik a társadalom jólétét.

Ajánlások, javaslatok a hazai szabályozási környezet okozta korlátok feloldására 

A jelenlegi jogszabályi környezet néhol áthatolhatatlan korlátokat jelent a közösségi energiás projektek 
megvalósításában. Valójában azzal a szabályozási filozófiával van elsődlegesen gond, amely a 20. századra 
jellemző centralizált energetikai rendszereket támogatja egy olyan 21. századi nemzetközi energetikai 
rendszerben, ahol ma már meghatározóan a decentralizált megoldások létrehozásán fáradoznak. Elég arra 
utalni, hogy Európai Unióban 2007 óta az újonnan telepített kapacitások nagyobb részét a legfeljebb né-
hány MW teljesítményű szélerőművek és napelemes rendszerek adják, az elmúlt két évben pedig ez az 
arány megközelíti a 80%-ot (EWEA 2016).

A változó körülmények között hazánkban is sürgető szükség volna a teljes szabályozási környezet ra-
dikális átalakítására. Igencsak beszédes egy 2008-as nemzetközi felmérés eredménye (Coenraads R.et 
al. 2008), amely szerint hazánkban átlagosan 40 különféle hatóság vesz részt az engedélyezésben, míg 
az európai átlag alig 4-5. Ugyanezen nemzetközi kutatási dokumentum az elutasított projektek arányát 
is meghatározza, amely hazánkban 97% - miközben ez az arány európai átlagban a 30%-hoz közeli érték. 
Mindenekelőtt tehát elkerülhetetlen a drákói szigorú hatósági engedélyezési eljárás egyszerűsítése, és a 
21. századi követelményekhez, környezetvédelmi és klímapolitikai célokhoz való igazítása.

Emellett legalább ennyire fontos az, hogy a megújuló energiaforrásokon alapuló projektek vonzereje 
javuljon. Ennek egyik legfajsúlyosabb területe a gazdasági szabályozási környezet, így például a megter-
melt villamos energia elszámolásának rendszere. Radikálisan nőne a kapacitás, ha a nemzetközi gyakorlat-
hoz igazodva, döntéshozóink a jelenleginél kedvezőbb átvételi árakat határoznának meg a megújuló ala-
pon termelt áram esetében - tekintettel az externális költségek okozta torz piaci helyzet korrigálására is. 

Kifejezetten a közösségi megoldások elősegítésére véleményünk szerint érdemes lenne megfontolni 
azt a lehetőséget, hogy ha valaki tulajdonrészt vagy részjegyet vásárol egy nagyobb teljesítményű szél-
turbinában vagy napelemes rendszerben, akkor a tulajdonrésze arányában megtermelt áramot át lehessen 
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vezetni az ő lakhelyének mérőórájára. A tulajdonrész utáni bevétel ugyanis jelenleg jövedelemnek számít, 
és az SZJA-törvény alapján adóköteles, és ezzel párhuzamosan a fogyasztó ÁFA-t is fizet a háztartásában 
elfogyasztott, s így megvásárolt villamos energia után. Amennyiben lehetőség lenne jóváírni a lakás mé-
rőóráján a máshol megtermelt áramot, az áramfogyasztás és -termelés kiegyenlítené egymást, így ennek 
ÁFA-bevételétől ugyan elesne az állam, de a keletkezett megtakarítást a tulajdonos más szolgáltatásokra, 
termékekre tudná költeni, élénkítve ezzel a gazdaságot. Egy ilyen szabályozás lehetővé tenné azt is, hogy 
kisebb közösségek, például társasházak lakói hozzanak létre kiserőműveket a panelházakon, és ne csak a 
közös használatú helyiségek (lépcsőházak, lift) áramellátását tudják biztosítani velük, hanem adott eset-
ben akár a lakók teljes áramellátását is.

A beavatkozási lehetőségek igen széles skálája áll tehát rendelkezésre, döntéshozóink felelőssége, 
hogy ezekkel mikor élnek. Nyilvánvaló, hogy a környezetszennyezés fokozódásával (például a radioaktív 
hulladékok súlyos környezeti kockázatai, vagy az üvegházhatású gázok fokozódó kibocsátása) a kis környe-
zeti terhelésű energetikai megoldásokra való átállás elkerülhetetlen. A nemzetközi folyamatok tükrében 
az is biztosan látszik, hogy a változás - ha tetszik, ha nem - be fog következni, mert a technológia rohamos 
fejlődésével és az árak zuhanásával (napelemek, szélerőművek, hőszivattyúk, akkumulátorok) a piaci vi-
szonyok is határozottan ebbe az irányba mutatnak. De nem feledkezhetünk meg a kutatók, a szakemberek 
felelősségéről sem. Hazánkban még mindig igen gyakori a szűklátókörű megközelítés, amely sok esetben 
szakmai tájékozatlansággal, a nemzetközi folyamatok ismeretének hiányával is párosul. Amíg az egyetemi 
képzésben a generalista nézőpont, a multidiszciplináris megközelítés a jelenlegi mértékben szorul háttér-
be, amíg a döntéshozók a környezetvédelemben a fejlődés gátját, a szövetkezetekben a szocializmus vis-
szaköszönő rémét látják - és nem egyfajta kitörési lehetőséget -, addig az energiagazdálkodás és különösen 
a közösségi energetikai megoldások téren is megmarad a több évtizedes lemaradásunk.
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ALBERT TÓTH ATTILA
Fenntarthatóság és környezetvédelem a szállodaiparban

Absztrakt

A fenntartható turizmus szakirodalma folyamatosan bővült az elmúlt évtizedek alatt, de a szállodák fenn-
tartható módon történő fejlesztéséről és fenntartható üzemeltetéséről viszonylag kevés átfogó mű jelent 
meg és vált közismertté idáig. A szállodák és a szálláshelyek természetesen már régóta odafigyelnek a 
környezetvédelmi kérdésekre, elsősorban jól felfogott költségtakarékossági érdekek miatt, de szerencsére 
manapság már nagyon sokat fejlődött a hozzáállás és a szemléletmód, a szállodák tulajdonosai, vezetői és 
személyzete részéről is. A publikáció a fenntarthatóság és a környezetvédelem szállodákat érintő kérdé-
seivel foglalkozik, a nemzetközi és hazai szakirodalom feldolgozásával és a különböző minősítő rendszerek 
értékelésével. A magyarországi helyzet bemutatása során áttekinti a témával kapcsolatos, szállodákat 
érintő előírásokat, a Magyar Turizmus Minőség díj, és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége „Zöld 
szálloda” pályázati programját.

A kutatás célja és módszertana

A fenntarthatóság és a környezetvédelem a szállodaiparban című tanulmány célja, hogy a terjedelmi kor-
látok adta lehetőségeken belül áttekintse és értékelje a fenntarthatósággal és a környezetvédelemmel 
kapcsolatos, szállodákra vonatkozó aktuális kérdéseket. A legfontosabb nemzetközi szakirodalom és a Ma-
gyarországon érvényes, szállodákra vonatkozó rendeletek és minősítő rendszerek bemutatása és elemzése 
mellett, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének 1994-ben elindított „Zöld Szálloda” pályázati rend-
szer napjainkig történő étékelése következik, a díjat elnyert szállodák területi megoszlása szerint.

A kérdőíves kutatásban a felmérés alanyai (N=122) az elmúlt három év végzős, turizmus-vendéglátás 
alapszakos hallgatói közül kerültek ki, akik már rendelkeztek elméleti és szállodás gyakorlati tapasztalat-
tal is, tehát érdekes lehet, hogy jövő szakmai utánpótlása számára mit jelent egy környezetbarát, kör-
nyezettudatos szálloda.   A szállodás mélyinterjúk kapcsán, szállodavezetők és szállodai műszaki vezetők 
(N=10) voltak a segítségemre, akiktől arra kerestem a válaszokat, hogy a tapasztalt, gyakorló szakemberek 
számára mi okozza a legnagyobb nehézséget a szállodai üzemelés során a „zöld szálloda” kritériumainak 
betartása közül.      

A fenntartható turizmus és a szállodaipar

A fenntartható fejlődés fogalmának közismertté válásában az igazi áttörést az 1987-ben megjelent Brundt-
land jelentés („Our Common Future” 1987) hozta, amely a fenntartható fejlődés definiálásával, és a jövő 
generációk mai korban gyökerező lehetőségeinek felvázolásával újfajta gondolkodásmódra késztette az 
egész világot. A Brundtland jelentés nem tett említést a turizmus hatásairól, annak ellenére, hogy ekkor a 
turizmus már a harmadik legjelentősebb iparág volt a World Tourism Organisation szerint. Ennek ellenére 
a fenntarthatóság és a fenntartható turizmus rögtön a turisztikai szakma központi kérdésévé vált. Az ENSZ 
1992-es Környezeti és Fejlesztési Konferenciáján elfogadott AGENDA 21 már értelmezte az utazás és a tu-
rizmus szerepét a fenntarthatóság szempontjából. 
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Fenntarthatóság és környezetvédelem a szállodaiparban

A szállodaiparban a kezdeteket egy ötvenes évek közepén megjelent cikk jelentette, amely egy amerikai 
szálloda újrafelhasznált anyagokból történt felépítése, az épület energiatakarékos üzemeltetése kapcsán 
íródott, de még elsősorban a költségcsökkentés volt a fő cél. (Stipanuk, M.D. 1996)

 A hatvanas és a hetvenes években is születtek újabb és újabb cikkek, amelyek még mindig az energia-
takarékosság egyes részkérdéseiről szóltak, és a Cornell egyetem negyedévente megjelent számai közölték 
őket. Gunn, A. C. (1988) a turistarégiók megvalósítása és tervezése témakörben megjelent könyvében 
megemlíti a környezetvédelmi képzést is kempingekkel, szállodákkal kapcsolatban. Fellows, R. – Fellows, 
J. (1990) szállodás és építész házaspár könyvükben összesítik a vendéglátás, elsősorban a szállodák épü-
leteire vonatkozó előírásokat és személyes tapasztalataikat. Egy fejezetben foglalkoznak az energia és 
környezeti kérdésekkel. 

Inskeep, E. (1991) „An Integrated and Sustainable Development Approach” című műve alapul szolgált 
az 1993-ban az ENSZ Világturisztikai Szervezete (UNWTO) által kiadott, és 1998-ban továbbfejlesztett 
könyvnek, amelynek egy újabb, átdolgozott változata 2000-ben már magyarul is megjelent „A fenntartható 
turizmus fejlesztése” címmel, és „Irányelvek a turizmus tervezőinek és szervezőinek” alcímmel, amely, 
azóta is az egyik alapműnek számít a turizmusfejlesztéssel foglalkozó szakemberek számára.

Boers, H. – Bosch, M. (1994) a szálláshelyek magas energia és vízszükségletét és jelentős mértékű ká-
ros anyag kibocsátását említik, amelyekért elsősorban nagy kapacitású szállodák a felelősek. Kiemelik a 
szállodák térigényét és kritikusan értékelik a táj megváltoztatására gyakorolt hatását. Lawson, F. (1995) 
alapvetően építészeti, tervezési oldalról közelítve mutatja be a szállodák és üdülőterületek sajátosságait. 
Egy teljes külön fejezetet szentel a környezeti standard-eknek és még egy külön fejezetet a karbantartási 
kérdéseknek, amelyeknek szintén vannak környezetvédelmi jellemzői. 

Gee, Y.C. (1996) az üdülőterületek és üdülőszállodák fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos 
könyvében több mint harminc oldalon keresztül foglalkozik a fizikai és környezeti hatásokkal, és konkrétan 
az energiatechnikai rendszerekkel, az energiatakarékosság és a környezetvédelem érdekében. Részletesen 
végigveszi egy üdülőszálloda energia felügyeleti rendszerét, a közösségi terektől, a vendégszobákon át, és 
a vendégek által nem látható területeket is, erre egy konkrét programot is ajánl. 

A tervezés szakaszában környezetvédelmi mérnök, a működtetésnél pedig külön pozícióként, az ener-
giafelhasználást felelős igazgató felelős a rendszerben. Magyarországon jellemzően a szállodák műszaki 
vezetői felelősek ezekért a kérdésekért.

Az 1996-ban szerző megjelölése nélkül másodszor megjelent „Environmental Management for Hotels” 
kézikönyv, 236 oldalon összefoglalja mindazt az ismeretanyagot, amit akkor a szállodák energiaellátásáról, 
környezetvédelméről tudni kellett a szolládák vezetőinek, tervezőinek. 

Egy másik jelentős, üdülőterületek menedzsmentjével foglalkozó, könyvben Mill, R. C. (2001) áttekinti 
a legfontosabb üdülőterület típusokat, (hegyvidéki, vízbázisú, sport, golf, sí, stb.) ezek sajátosságait és 
jellemző szállástípusait. Környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik, megemlíti az üdülőszállodák jellem-
zően nagyobb alapterületű szobáit, amelyekben a vendégek több energiát használnak, és ezek takarítása 
is több munkába és energiába kerül. 

Kirk, D. (1997) „Environmental Management for Hotels” című könyve már kifejezetten a szállodák 
környezetre gyakorolt hatásairól és annak menedzseléséről szól. 

Middleton, T. C. V. – Hawkins, R. (1998) is foglalkoznak a fenntartható turizmussal, marketing szemlé-
letű könyvük egy fejezetet szentel a szálláshely szektor fenntarthatóságát érintő kérdéseknek. Összegzik a 
szálláshelyek specifikus környezeti hatásait, és az InterContinental szállodalánc példáján keresztül bemu-
tatják egy vezető szállodalánc környezetvédelemmel kapcsolatos stratégiáját. 

A következő, 1-es táblázatban összefoglalva láthatók a fenntartható turizmus legfontosabb mutatói és 
jellemzői, kiegészítve a lényegesebb szállodai vonatkozásokkal.
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A táblázatban szereplő jobb oldali oszlopokban utalás történik a fenntartható turizmus rendszerén belül 
a szállodák szerepére, egy adott terület fejlődéséhez való áttételes hozzájárulására. A szállodák meg-
építése, majd később működtetése is társadalmi, gazdasági hatásokkal jár, amelyeket közvetlenül vagy 
multiplikátor hatásokon keresztül közvetve kimutathatók. A fenntarthatóság és a környezetvédelem szem-
pontjából kiemelten fontos már a szálloda tervezése, a későbbi energiatakarékos működés érdekében. A 
desztináció és benne a szálloda életciklusa (Butler, R. W. 1980) a vendégek, vendégéjszakák számának 
növekedésével környezetterhelés növekedést is jelent, ezért fontos a szállodafejlesztések integrálása a 
területfejlesztési tervekbe. A szálloda működtetése szakmai feladat, amely jelentős mértékben hozzá-
járulhat a helyi foglalkoztatáshoz, a kis távolságokból történő árurendeléshez, ami az adott térséget, a 
szűkebben vett régió gazdaságát erősíti, és csökkentheti a nagyobb távolságokból származó áruk szállítása 
kapcsán fellépő környezetszennyezést.

A Hotrec (2002) „Szálloda és Vendéglátóipar Európában” című kiadványában, amely a szálloda és ven-

Mutató Jellemző vonások Szállodai vonatkozás

1. A helyszín védelme IUCN* index szerint Építészeti, környezetvédelmi előírá-
sok

2. Igénybevétel Látogatók száma Vendégek, vendégéjszakák száma

3. Használati intenzitás Csúcsidőszak (személy/hektár)
Szállodai foglaltság
Átlagos tartózkodási idő

4. Társadalmi hatás A turisták és a helyiek aránya A szálloda beilleszkedése

5. Fejlesztési ellenőrzés Környezeti áttekintési folyamat 
kialakítása

A helyszínek fejlesztése és a haszná-
lati gyakoriság formális ellenőrzése 

6. Hulladékkezelés Szennyvíz, vízellátás és egyéb 
infrastrukturális kapacitások

Szelektív hulladékgyűjtés, környezet-
barát, lebomló takarítószerek hasz-
nálata

7. Tervezési folyamat Szervezett regionális terv a tu-
risztikai desztinációra

Szállodafejlesztések integrálása a 
fejlesztési tervekbe

8. Válságos ökorendszerek Ritka / veszélyeztetett fajok 
száma

Ökohotel, Nemzeti Parkok területén 
levő szálláshelyek

9. Fogyasztói elégedettség A látogatók elégedettségének 
szintje (kérdőív)

„Zöld szállodák” magasabb foglalt-
sági aránya, visszatérő, ökotudatos 
vendégek

10. Helyi elégedettség A helyiek elégedettségének 
szintje (kérdőív)

Helyi üzleti kapcsolatok, helyi termé-
kek beszerzés

11. A turizmus hozzájárulá-
sa a helyi gazdasághoz

Csak a turizmus által generált 
összes gazdasági tevékenység 
aránya

Helyi adók: idegenforgalmi adó, ipar-
űzési adó, foglalkoztatottság, helyi 
beszállítók

1. táblázat: A fenntartható turizmus főbb mutatói, kiegészítve szállodai vonatkozásokkal
Forrás: What Tourism Managers...alapján szerk.: Albert T.A.)
*IUCN: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (A természet és a természeti 
erőforrások megőrzésének nemzetközi uniója)
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déglátóipari ágazatot érintő 250 európai Uniós intézkedést foglalja össze, szintén foglalkozik a fenntartha-
tóság, a környezetvédelem témakörével. A XII. fejezet címe a „Környezet”, amelyben az első alfejezet a 
„Közösségi politikai és akcióprogram a környezettel és a fenntarthatósággal összefüggésben” címet viseli.

Ebben szerepel, hogy a korábbi Környezeti Akcióprogram a turizmust még kiemelt fontosságúnak tekin-
tette, de a 6. akcióprogram már nem, mert ebben a hulladékot tekintik kiemelt fontosságúnak. A Hotrec 
álláspontja, hogy „elégedett azzal, hogy a Bizottság kivette a turizmust a közösségi Környezeti Akcióprog-
ram területei közül, tekintettel arra, hogy a turizmus semmiképp sem tekinthető jelentősen szennyező 
iparágnak.”

A szállodákat érintő kérdésekben kiemelten foglalkozik a hulladékok és veszélyes hulladékok kezelé-
sével, a speciális vendéglátóipari hulladékok további hasznosításával (ételmaradékok, zsírok, olajok), a 
környezeti felelősséggel, az ökocímkék használatával, és többek között még zajvédelmi témával is. 

A fogadóterületen élők is arányosan részesedhessenek a turizmus előnyös gazdasági hatásaiból, úgy, 
hogy a fejlesztők tiszteletben tartsák a lakosság érdekeit. A turizmus fenntartható lesz egy fogadóterüle-
ten, ha a fejlődése olyan mértékű, hogy a velejáró kedvezőtlen hatások kevésbé érvényesülnek, és a többi 
gazdasági tevékenységet nem szorítják ki az erőforrásokért folyó versenyben. (Dávid L. – Jancsik A.  – Rátz 
T. 2007)

Spenceley, A. et al. (2008) a felelősségteljes és fenntartható turizmus kérdéskörét elemzik főként afri-
kai esettanulmányok által, ahol a környezetbe illő szálláshelyeknek, ökoszállodáknak, és az egyéb turiszti-
kai fejlesztéseknek jelentős szerepük volt például a safari turizmus megalapozásában, munkalehetőséget 
teremtve a helyi közösségek számára.    

Az Accor Hotels és az InterContinental szállodaláncok voltak az első nagy nemzetközi szállodaipari 
cégek, több kisebb cég mellett, amelyek már a kilencvenes évek közepén elkötelezetten képviselték a 
fenntartható fejlődés elveit a szállodaiparban. A verseny ezen a téren is elkezdődött a nagy rivális szál-
lodaláncok között, a Marriott és a Hilton után a többiek is hamarosan csatlakoztak a World Travel and 
Tourism Council 1996-os környezeti programjához, és ezek a cégek is elkötelezték magukat a társadalmi 
felelősségvállalás mellett. 

Egy szállodaépület energiafelhasználása és környezetvédelemi paraméterei már a tervezőasztalon hos-
szú távra, de legalábbis a következő korszerűsítésig, jelentős felújításig, átépítésig eldőlnek. A felújí-
tásoknak és az átépítéseknek viszont nagyon nagy szerepe van, mert egyrészt minden új, és az átadása 
pillanatában korszerűnek tekinthető épület idővel elavul, a kor tudományos, technikai újításainak és fej-
lődésének köszönhetően.

Másrészt manapság már rengeteg olyan szálloda van, amely korábban más funkciójú épület átépítésé-
vel alakult át szállodává. Európában ennek különösen nagy hagyományai vannak, például a „Historic Hotels 
of Europe” szervezetnek több mint hatszáz tagja van. Ezek a szállodák korábbi kastélyokban, várakban, 
kolostorokban, és egyéb műemlék épületben lettek kialakítva. (Robinson M. 2012) 

Környezetvédelmi szempontból nemcsak a tervezőknek és a kivitelezőknek van nagy ráhatása az épü-
letre, hanem olyan egyéb tényezőknek is, hogy mennyi a beépített újrahasznosított építőanyagok aránya, 
és hogy milyen távolságból szállítják oda az anyagokat és berendezéseket.

Nemzetközi minősítő rendszerek

A kidolgozott minősítési rendszereknek nagyon fontos szerepe van a fenntarthatósági szempontok érvénye-
sülésében és elterjedésében. A szállodák 15 nemzetközileg is ismert, független rendszer valamelyikéhez 
való csatlakozással és az előírások betartásával sokat tehetnek a fenntartható fejlődés érdekében. A leg-
ismertebb rendszerek a LEED, (Leadership in Energy and Environmental Design) a Green Globe, a Green 
Seal, az Energy Star, az ISO 14001 és a TÜV Rheinland. A rendszerek, különbözőségeik ellenére, alapvetően 
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ugyanazt a célt szolgálják, és számos hasonlóságot mutatnak. A LEED programnak például két különböző 
változata is van, az egyik az új és a teljes átépítésen éppen áteső szállodák számára, míg a másik a már 
működő és rekonstrukció alatt éppen nem levő szállodáknak. (Berg, P. 2012)   

A szállodákban mérik a fenntarthatóság különböző indikátorait, az energiafelhasználást, a vízhasznála-
tot, a levegőszennyezést, stb. és ezeknek a mutatóknak a vendégszámra, a foglaltságra, a beépített alap-
területre és térfogatra vetített mutatószámait, amelyek összehasonlíthatóságot is biztosítanak a verseny-
társ szállodák között. Egyre hangsúlyosabb a pazarlás mérése, mert a szálloda felépítése vagy átépítése 
után, a folyamatos működés alatt, minden felesleges kibocsátás jelentősen befolyásolja az adott szálloda 
környezetvédelemre és fenntarthatóságra gyakorolt hatásait. (Ricaurte, E. 2011)      

A magyarországi szállodai rendeletek, és a Hotelstars Union rendszer 

A magyarországi szállodákra vonatkozó rendeletek közül a már csaknem húsz éve érvénybe lépett 45/1998. 
(VI.24.) IKIM rendelettel érdemes kezdeni, mert ez a közelmúltig, 2009-ig érvényben volt, és sok szállodát 
az ebben foglaltak szerint terveztek és alakítottak ki.

A szállodákra vonatkozó részben nincs semmilyen konkrétum a fenntarthatósággal és a környezet-
védelemmel kapcsolatban. Ez a rendelet még három részre bontotta az előírásokat, és a feltételeknek 
együttesen kellett megfelelni az egy - ötcsillagos kategóriához. A felszereltség, és a kötelező szolgálta-
tások alapján kellett megfelelni az adott kategóriához szükséges alapelőírásoknak, és ehhez kellett még 
megfelelő számú pontot gyűjteni a fakultatív szolgáltatásokból. Ami az energiafogyasztással és így közvet-
ve a környezetvédelemmel összefüggésbe hozható, az például a négy- és ötcsillagos szállodákban előírt 
légkondicionáló. 

A négycsillagos szállodában a szállodai közös helyiségeknek kellett légkondicionáltnak lennie, míg az 
ötcsillagosban ezen felül már valamennyi vendégszobának is. A fakultatív szolgáltatások listáján nem volt 
olyan szolgáltatás, amit plusz pontokkal lehetett volna honorálni a fenntarthatósággal, a környezetvé-
delemmel kapcsolatban. A légkondicionáló azért a fakultatív listán is szerepelt, hogy ha a vendégszobák 
minimum 50%-a légkondicionált volt, akkor az 20 pontot ért az egy-négycsillagos kategóriában, az ötcsilla-
gosban nem, mert ott a légkondicionáló alapelőírás volt.

Az akkori jogszabályoknak megfelelően még nem volt tiltva a dohányzás, 2 pontot ért, ha volt nem-
dohányzó szoba, és 3 pontot, amennyiben volt a szállodában nemdohányzó emelet. A környezetvédelmi 
kérdések a szobai és fürdőszobai textilváltás kapcsán jelennek meg áttételesen, de ezt a későbbiekben, a 
többi rendelettel és minősítő rendszerrel együtt még röviden áttekintjük.

A 45/1998 (VI.24.) IKIM rendeletet módosító és azt kiegészítő 54/ 2003 (VIII.29.) GKM rendelet, a ma-
gukat wellness szállodának minősítő szállodáknak kilenc külön kritériumot írt elő. Ebben sincs semmilyen 
fenntarthatóságra, környezetvédelemre utaló előírás, áttételesen az első és a második kritériumnak van 
hatása rá. Az első minimum egy beltéri medencét írt elő, a második pedig minimum kétféle szaunát vagy 
gőzfürdőt.

A két korábbi rendeletet felváltó és jelenleg is hatályos 239/2009. (X. 20.) „Kormányrendelet a szállás-
hely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről” sem tartalmaz fenntarthatósági és környezetvédelmi kritériumokat, előírásokat a 
szállodák számára a bejelentési és az üzemeltetési követelmények között sem.

Sajnálatos, és egyben kritika is, hogy a Hotelstars Union rendszer 2010-2014 között érvényben levő első 
és a jelenleg, 2015-2020 között érvényes második verziója sem tartalmaz kifejezetten környezetvédelmi, 
„zöld” jellegű kötelező kritériumokat.

A második verzióban a rendszer bár nem kötelező jelleggel, hanem plusz pontokkal honorálja az Eu-
ropean Hospitalty Quality (EHQ) a HOTREC által kialakított minőségellenőrzési rendszer magyar megfele-
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lőjét, a Magyar Turizmus Minőség díjat, (266-os kritérium, 10 pontot ér) illetve az „ECO label” minősítést, 
(270-es kritérium, 10 pontot ér) amely kritériumot az MSZÉSZ „Zöld Szálloda” díjjal rendelkező szállodák 
teljesítik. (MSZÉSZ) 

Ez már előrelépés a korábbiakhoz képest, de még mindig kevés, a jövőben, a 2021-től majd érvénybe 
lépő új Hotelstars Union verzióba, mindenképpen be kellene építeni ilyen kérdéseket is, akár kötelező 
jellegű minimum előírásként is, hogy a szállodák jobban rá legyenek kényszerítve a környezettudatos ma-
gatartásra, ami a vendégeik számára is előnyös lehet. 

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének Zöld szálloda pályázati programja

Magyarországon a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 1994-ben írta ki először a „Zöld Szálloda” pá-
lyázatot, amelyet azóta is kiír kétévente a szövetség tagjai számára.  A feltételek folyamatosan fejlődnek 
és szigorodnak, a Nemzetközi Szállodaszövetség iránymutatásai alapján. A pályázat iránt egyre nagyobb az 
érdeklődés, és a „Zöld Szálloda” cím elnyerése a vendégek és a szakma szemében is presztízsnövekedést 
jelent a szállodának.  

Terület 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
2013/
2014

2015/
2016

Össze-
sen

Budapest 3 3 12 15 13 14 21 21 19 11 20 152
Vidék - - 5 5 2 8 9 14 18 9 17 87
Összesen 3 3 17 20 15 22 30 35 37 20 37 239

Szállodalánchoz tartozó és független szállodák száma
Szállodalánc 3 2 9 10 7 10 21 26 28 12 26 154

Független 
szálloda

- 1 8 10 8 12 9 9 9 8 11 85

A 2. táblázat adatainak értékeléléséhez szükséges néhány kiegészítő, értelmező magyarázat. Nagyon sok 
szálloda többször, rendszeresen részt vett a Zöld szálloda pályázaton és többször el is nyerte azt. A táblá-
zat összesítő rovatában szereplő 239 szálloda tehát a minősítések számát jelenti, valójában ennél keve-
sebb szálloda vett részt a pályázatokon.

Budapesten a 152 minősítés 63 szállodát takar, vidéken a 87 minősítés 39 szállodához köthető, tehát 
valamivel több, mint száz szálloda vett részt valamikor az eddigi 11 minősítésen. A szállodák közül azóta 
többen másik tulajdonoshoz, más szállodaláncokhoz  kerültek, ebből is eredően, néha más néven folytatták 
a működésüket, de ugyanabban az épületben. Tehát néhányszor határeset, hogy két teljesen különböző, 
vagy egy szállodaként vegyünk-e számításba egy-egy szállodát.  A budapesti 63 szállodából 48 volt valami-
lyen szállodalánc tagja (76%), és 15 szálloda (24%) volt függetlennek tekinthető. Vidéken természetesen 
már más az arány, a 39 vidéki szállodából 14 volt szállodalánc tagja, ami 36%-os részarány, főként az Accor 
és a Hunguest szállodalánc tagszállodájaként, és 25 szálloda volt független, ami 64%-ot jelent.  Két kate-
góriában lehetett pályázni, az egyik kategória a szállodaláncok tagszállodái számára, míg a másik pedig a 
független szállodák számára volt megpályázható. (MSZÉSZ 2016) 

Az eddigi pályázatokon, 2011-ben és 2015-ben nyerte el a legtöbb szálloda (37-37 szálloda) a „Zöld 

2. táblázat: A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének pályázatain, „Zöld Szálloda” címet elnyert szál-
lodák száma (szállodai egységek száma).
Forrás: MSZÉSZ adatai alapján a szerző gyűjtése és szerkesztése.
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szálloda” címet Magyarországon, és ebből vidéken 2011-ben nyerte el a legtöbb vidéki (18) szálloda a 
kitüntető címet. 2011-ben a minősített 19 fővárosi szálloda közül 14 az Accor Hotels szállodája volt, akik 
nemcsak nemzetközi szinten, hanem hazánkban is bizonyítják az elkötelezettségüket a környezetbarát 
üzemeltetés és fejlesztés, a fenntarthatóság iránt. 

Az Accor Hotels hazai sikere is jól mutatja, hogy indokolt a pályázat során is különbséget tenni a lánc-
hoz tartozó és a független szállodák között, hiszen egészen mások a lehetőségeik és a szakmai támoga-
tottságuk egy lánchoz tartozó háznak. Az Accor Hotels szállodai kategóriát is jelentő fontosabb brandjei 
(Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis) Magyarországon is jelen vannak és mindegyik brand szállodája is többször 
elnyerte a minősítést.

Turisztikai régió 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
2013/
2014

2015/
2016

Összesen

Bp.-Közép-Duna-
vidék, Budapesten 
kívüli része

1 - - - - - 2 1 1 5

Észak-Magyaror-
szág 2 - - 1 2 4 6 4 4 23

Tisza tó - - - - - - - - - -

Észak-Alföld 1 2 - 3 1 2 3 1 2 15

Dél-Alföld - - - - 1 2 3 1 4 11

Dél-Dunántúl - - - - 1 - - - - 1

Nyugat-Dunántúl 1 2 1 1 2 2 1 1 2 13

Balaton - - 1 3 1 3 2 1 3 14

Közép-Dunántúl - 1 - - 1 1 1 - 1 5

Összesen 5 5 2 8 9 14 18 9 17 87

3. táblázat: A „Zöld Szálloda” címet elnyert vidéki szállodák turisztikai régiók szerinti megoszlása (szállodai 
egységek száma).
Forrás: MSZÉSZ adatai alapján a szerző gyűjtése és szerkesztése.

A 3. táblázat a „Zöld szálloda” címet elnyert vidéki szállodák turisztikai régiók szerinti megoszlását mutat-
ja. A Budapesten működő szállodák érték el a „Zöld Szálloda” minősítés 64%-át, míg a vidékiek a 36%-át. 
Vidéken Észak-Magyarországon működött a legtöbb, minősítést elnyerő szálloda, Egerben, Egerszalókon, 
Lillafüreden, Galyatetőn, Mátraházán, stb. Ebben a régióban nagyon sokat fejlődött a szállodaipar az 
elmúlt évtizedben, és az új vagy korszerűsített régebbi szállodák közül egyre többen tartják fontosnak a 
környezettudatos működést, és ez az eredményes pályázatok számában is megmutatkozik.    

Az Észak-Alföldön nyerték el a második legtöbb „Zöld Szálloda” címet, bár ez csak két városhoz, Haj-
dúszoboszlóhoz, és Debrecenhez köthető. A Balatonnál és a Nyugat-Dunántúlon említésre méltó még a 
minősítések száma, a többi régióban már kevés. A Dél-Alföld turisztikai régióban három szegedi egy hód-
mezővásárhelyi és két kecskeméti, többségében új szálloda nyerte el a minősítést. A Dél-Dunántúl turisz-
tikai régióban egy bikácsi szálloda volt az egyetlen, amely még 2007-ben megkapta a minősítést, ami egy 
kicsit érthetetlen, mert ebben a régióban is kiváló szállodák működnek, Pécsett, Harkányban, Villányban 
és máshol is.
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A Tisza tónál, annak ellenére, hogy a turisztikai termékei alapján ökoturisztikai régió is, nem volt 
egyetlen szálloda sem, amely elnyerte volna a „Zöld Szálloda” címet. A területi elemzés kimutatja, hogy 
a környezettudatos szállodaüzemeltetés és a „Zöld szálloda” díj nem mutat korrelációt a turisztikai régiók 
turisztikai termékeivel és a vonzerőkkel sem. Magyarországon gyakorlatilag alig található minőségi szálloda 
például a nemzeti parkok területein vagy a környékükön, pedig erre rengeteg jó példa van külföldön, ahol 
a tájba, környezetbe illő ökoszállodák fogadják a turistákat.      

Az MSZÉSZ 2015-2016-os „Zöld szálloda” pályázati programjában található, kötelezően kitöltendő, 
„Környezetvédelmi pályázat” táblázatban 8 témacsoport szerepel. Mindegyik témacsoportban vannak alap 
és plusz kritériumok, melyekből az alapkritériumok a legfontosabbak, ezek összesen 57 pontot, a plusz kri-
tériumok pedig 61 pontot érnek, az összesítésnél együttesen maximum 117 pontot lehet elérni. (MSZÉSZ)

A mintegy hat oldalnyi terjedelmű, teljes táblázat helyett, inkább a legfontosabb kritériumcsoportokat 
célszerű kiemelni, a kritériumok a nemzetközi szállodaiparban szokásos követelményekhez alkalmazkod-
nak (1. ábra).

A legújabb, „Zöld Szálloda 2017-18” pályázati anyagban a nyolc kritériumcsoport megmaradt, de a csopor-
tokon belül az alapkritériumok, a plusz kritériumok, az értük kapható pontszámok és a belső arányok egy 
kicsit módosultak a korábbiakhoz képest. A leglényegesebb változás a 2-es kritériumcsoportban található, 
az „Energia” jellegű kérdések  már 13 kritériumot  tartalmaznak a korábbi 7 helyett, amelyből 5 alapkrité-
riumnak számít, míg további 8 kritérium teljesítéséért plusz pontokat lehet gyűjteni. A pontérték is emel-
kedett, a korábbi 26 pont helyett már 36 pontot érnek az energia témakör összesített pontszámai.    

Érdemes megemlíteni, hogy a Magyar Turizmus Minőség díjnak, amely egy nívós, magas presztízsértékű 
szakmai díj, szintén vannak a szállodákra vonatkozó fenntarthatósági és környezetvédelmi kritériumai. 
Ezek a kritériumok követik a nemzetközi szállodai trendeket, és az MSZÉSZ „Zöld Szálloda” pályázatának 
kritériumrendszerét.    

A hét fejezetre tagozódó önértékelő lap 5. fejezetének „e” pontja, egy oldalon keresztül, a 766-783-as 
sorszámok között foglalkozik a fenntarthatósággal és a környezetvédelemmel. Az összesen elérhető 5818 
pontból, a fenntarthatósági és környezetvédelmi alfejezet 18 kérdésével 134 pontot lehet gyűjteni, ami az 
összes pontszámnak a 2,3 %-a. Az arányokat tekintve ez kevésnek tűnik, de egy szálloda minden működési 
területére kiterjedő, teljes körű minősítése során, reálisan értékelve mégsem az, hiszen egy szállodának 
nagyon sokféle működési területét kell értékelni. 

1. ábra: Az MSZÉSZ „Zöld szálloda” kritériumrendszer arányai 
Forrás: MSZÉSZ adatok alapján a szerző szerkesztése
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A szállodák fenntarthatóságával és környezetvédelmi kérdéseivel foglalkozó, Magyarországon alkalma-
zott két minősítő rendszer a nemzetközi szállodaipari tapasztalatokon alapul és tartalmazza a legfonto-
sabb, jelenleg alkalmazható és követhető legjobb gyakorlatokat. A szállodák építészeti, épületgépészeti 
és egyéb technikai adottságai jelentősen befolyásolhatják a lehetőségeket, egy új, már a legkorszerűbb 
tervezési előírások szerint megálmodott szálloda előnyösebb helyzetben van a régi építésű, kedvezőtle-
nebb adottságúakhoz képest. Ezeken túlmenően, minden a hozzáállástól és a szakértelemtől függ, ami 
alapvetően minden szálloda számára meghatározó a fenntarthatósági és környezetvédelmi kérdésekben.     

Kérdőíves primer kutatás

Egy 2009-es Tripadvisor kutatás szerint, 1200 megkérdezett utazónak a 33%-a válaszolta azt, hogy hajlandó 
lenne többet fizetni egy környezetbarát „zöld” szállodában, de ugyanebből a felmérésből az is kitűnik, 
hogy a megkérdezettek 72%-a kételkedik a szállodákban, és az a véleménye, hogy a minősítés inkább csak 
marketing célokat szolgál. A legnagyobb kereslet a zöld szállodák iránt a céges rendezvények, a konferen-
ciák és a csoportos utaztatók irányából mutatkozik, ami arra utal, hogy inkább a cégek és azok döntéshozói 
tartják fontosnak a kérdést, az egyéni utazók még kevésbé (Heisterkamp, M. 2012).

Egy nem reprezentatív, a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók körében végzett saját kutatás során 
hasonló eredmények jöttek ki, mint a 2009-es Tripadvisor kutatásban. A szállodai gyakorlatukat már tel-
jesített, a tanulmányaik utolsó félévében levő, végzős hallgatók megkérdezésével az volt a fő cél, hogy 
felmérjük, hogyan vélekednek a jövő turisztikai szakemberei a szállodák fenntarthatósági és környezetvé-
delmi kérdéseiről.

A feltett kérdések között „vendégközpontú szemlélettel” és „szállodai, szakmai szemlélettel” értel-
mezhető és megválaszolható kérdések is voltak. A megkérdezettek közül mindenkinek volt már korábban 
személyes szállodai tapasztalata vendégként, ez volt az egyik szűrőkérdés, és a mintába (N=112 fő) való 
bekerülés első előfeltétele. A másik fontos előfeltétel a szakmai jellegű kérdések megválaszolásához kel-
lett, amely biztosította, hogy már szakmai szemlélettel is meg tudják ítélni a legfontosabb kérdéseket. 
A tanulmányok során két szállodás jellegű tantárgy, a szállodai szakmai gyakorlat teljesítése, valamint a 
„Zöld szállodák” kritériumrendszeréről szóló előadáson való részvétel volt a másik előfeltétel. 

A hallgatók, 85%-a a Tripadvisor felméréshez hasonlóan, úgy vélekedett, hogy a „zöld szálloda” inkább 
csak vendégcsalogató szlogen, marketing kommunikációs fogás, és kevés a valóságos tartalma. A hallgatók 
közül kevesebb, mint 15 százaléka lenne hajlandó a szállodai szobáért többet fizetni, egy bizonyíthatóan 
környezetbarát, valamilyen díjat elnyert, vagy tanúsítvánnyal rendelkező „zöld” szállodában, de csak ak-
kor, ha a „felár” mértéke nem lenne több, mint tíz százalék. 

Arra a kérdésre, hogy a szállodaválasztás és a konkrét foglalás előtti tájékozódás során fontos szem-
pont-e, hogy a kiválasztott szálloda környezetbarát, „zöld” szálloda legyen, tehát alapvetően ilyen szállo-
dát keresne és foglalna, már csak a hallgatók 3%-a válaszolt igennel. 

A szűrőkérdéseken és az általános jellegű kérdéseken túlmenően a kérdőív tartalmazott konkrét szál-
lodai szolgáltatásokra vonatkozó kérdéseket. A környezetvédelmet legjobban befolyásoló, a vendégek szá-
mára jól érzékelhető szállodai szolgáltatások közül a legtöbben a szobai áramellátást vezérlő elektronikus 
ajtókulcsot jelölték meg (2. ábra).  A több mint két évtizede alkalmazott technikai megoldás, kiküszöböli a 
szoba elhagyásakor bekapcsolva hagyott elektromos készülékek egy részének felesleges áramfogyasztását, 
ami éves szinten komoly mértékű megtakarítást jelenthet a szálloda számára. Az elektronikus zárrendszer 
bevezetése mindenképpen javasolható a még hagyományos zárrendszert alkalmazó szállodák számára, az 
energia megtakarítás mellett, biztonsági, munkaszervezési előnyei miatt is.

A másik két leggyakrabban említett szállodai szolgáltatás, a törülközőcsere kérésének megfontolását 
javasló kérés a fürdőszobában (80%), illetve ennek kapcsán a törülközők cseréjének csökkentése, valamint 
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a légkondicionálás és a fűtés, vendég által történő szabályozási lehetősége a szobában (72%), szintén ener-
gia-megtakarítással járhat.   

Viszonylag magas arányban megemlítették még a nemdohányzó közösségi terek és szállodai szobák 
kialakítását (35%), a fürdőszobákban a folyékony szappanadagoló alkalmazását a korábbi csomagolt szap-
panok helyett (30%), valamint a takarékos vízöblítésű WC tartályt a szobai és a közösségi mosdókban (25%) 
egyaránt.

2. ábra: A kérdőíveken leggyakrabban előforduló válaszok arányai.
Megj.: több válaszlehetőséget is meg lehetett jelölni), N = 112.
Forrás: A szerző szerkesztése saját kérdőíves kutatása alapján.

A szakmai jellegű kérdések megválaszolásához a tapasztalat szerint általában már szükségesek elméleti és 
gyakorlati ismeretek, még akkor is, ha vannak átfedések a vendégek és a szállodákban dolgozó szakembe-
rek számára is érzékelhető, környezetvédelemre gyakorolt szolgáltatások és a munkaszervezési folyama-
tok hatásai között. 

A legtöbbször megjelölt válasz, a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége a szobákban a vendégek számá-
ra volt (44%), amelyet még viszonylag kevés helyen alkalmaznak, de szállodai szinten, a személyzet számá-
ra már a legtöbb helyen kötelező jellegű. A víztakarékos csaptelepek alkalmazása a szobákban (40%), még 
eléggé költséges, általában a szállodák fürdőszobáinak felújítása alkalmával cserélik ki a csaptelepeket, de 
a közösségi mosdókban már széles körben elterjedt a használatuk. Környezetbarát, lebomló takarítószerek 
alkalmazása (34%), csak vezetői döntés kérdése, nem jelent lényeges költségnövekedést, így használatuk 
mindenhol bevezethető lenne. Néhányan megemlítették még a szállodai uszodában a medencénél a vízfor-
gató rendszer alkalmazását (18%), ezáltal a szükséges víz mennyiségének kisebb mértékét.  

Sajnálatos módon, a képzés és a szállodai gyakorlati tapasztalat ellenére a hallgatók közül viszonylag 
kevesen írtak be egyéb, szabadon kifejthető válaszokat, a legtöbben a felsorolt lehetőségek közül válasz-
tottak. Tehát további képzésre, gyakorlatra és a környezetvédelem iránti nagyobb elkötelezettségre lenne 
szükség a jövő szakemberei számára is, hogy előbbre tudjunk lépni a turizmus, a szállodaipar fenntartha-
tósága és környezetvédelmi kérdéseiben. 
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Mélyinterjús primer kutatás 

 A szállodai szakemberek körében végzett mélyinterjús kutatás (N=10) során a fő cél, a környezettudatos 
szállodai működés legfőbb nehézségeinek feltárása volt.  A környezetbarát, „zöld szálloda” kritériumrend-
szerének áttekintése volt a fő vezérfonal, amely során a gyakorlati szakemberek segítségével jól feltárha-
tók voltak az egyszerűen és a nehezebben megoldható kérdések (3. ábra).

A kritériumrendszer követelményeit a megkérdezettek közül senki sem találta irreálisnak, a teljesíthe-
tőség nehézségei kapcsán inkább külső körülményekre hivatkoztak a szakemberek. A „külső” nehézségek 
között első helyen a tulajdonosi hozzáállást említették a legtöbben, mivel a környezettudatos működés 
előzetes beruházásokkal, költségekkel jár, korszerű épület, berendezések hiányában számos területen ne-
hezen megvalósítható. 

A szakértők szerint a nehézségek másik csoportját azok a kérdések jelentik, amelyre a szálloda veze-
tőinek és a személyzetnek a működés során kevés a ráhatása, ilyenek elsősorban az időjárás függőség által 
befolyásolt energetikai kérdések (fűtés, hűtés), a vendégek magatartása (áram és vízfogyasztás), a büfé 
jellegű étkezéseknél az ételhulladék magas aránya. A személyzet hozzáállását mindenki pozitívnak ítélte 
meg, azokon a területeken, ahol technikailag megvalósítható. 

A nehézségek konkrét említésekor első helyre minden megkérdezett az energiagazdálkodást és az az-
zal kapcsolatos teendőket helyezte, ennek van a legnagyobb hatása a költségekre is. Néhány helyen már 
számítógépes energiafelügyeleti rendszer van, ami jelentősen megkönnyíti a munkát, de hagyományos 
módszerekkel is figyelemmel lehet kísérni az áramfogyasztást, a fűtés alakulását. 

Mindenhol energiata-
karékos égőket alkalmaz-
nak már, a következő lépés 
az energiatakarékos égők, 
LED-es égőkre való lecser-
élése lesz. Többen megje-
gyezték, hogy a vendégek 
szobai vízfogyasztására és 
néhány helyen az áram-
fogyasztására (légkon-
dicionálás, világítás, TV 
használat) kevés ráhatása 
van a szálloda vezetőinek, 
ezért a vízfogyasztás, kü-
lönösen magas foglaltság 
esetén jelentős lehet, és 
kevésbé befolyásolható.

Az energia jellegű kér-
dések jelentőségét nagy-
mértékben alátámasztja, 
amelyre már korábban 

3. ábra: A mélyinterjús kutatás főbb eredményei, diagramon ábrázolva. (A kö-
vetelmények és a követelmények teljesíthetőségének nehézségi szintje közötti 
összehasonlítás, százalékos megoszlások alapján.)
Forrás: a szerző szerkesztése, mélyinterjúk alapján, N=10 fő.

történt utalás, hogy az MSZÉSZ „Zöld Szálloda 2017-2018” pályázati kiírásban ennek a kritériumcsoportnak 
a részaránya változott a leginkább, több új kritérium és magasabb pontszám teljesítésének lehetőégével 
és a rendszerbe való beépítésével. A pályázati rendszer módosítása követi és szintén alátámasztja a ko-
rábban készített mélyinterjús felmérés eredményeit, amely szerint az energiával kapcsolatos kritériumok 
teljesítése jelenti a legnagyobb kihívást a szállodák számára. 

A vízfogyasztás, egy nagyobb méretű szállodában jelentős, különösen magas foglaltság esetén, amely 
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egyrészt a szállóvendégek fürdőszobai vízhasználatából adódik, másrészt a szálloda üzemszerű működé-
sével kapcsolatos, például: konyhai-mosogatói vízfogyasztás, takarítás vízfogyasztásai, mosoda, uszoda, 
gyógyászati vagy wellness részleg vízhasználata, esetleg kerti öntözés, locsolás.

A legfontosabb, hogy naponta mérjék a vízfogyasztást, ezt minden műszaki vezető köteles ellenőrizni, 
mert egy kevésbé látható helyen (pl. pincében, alagsorban) levő vízvezeték meghibásodása, csőtörés ese-
tén is észrevehető, beazonosítható lesz az átlagos vízfogyasztás indokolatlan megemelkedése miatt. 

A szennyvízkezelés témakörben a legfontosabb kritérium, hogy a használt konyhai főzőolajat össze kell 
gyűjteni, vannak erre szakosodott cégek, akik rendszeresen kimennek a szállodába és a helyszínről elszál-
lítják, majd újrahasznosítják. ezekről nyilvántartást kell vezetni, amely nem okoz gondot, csak emberi 
hozzáállás kérdése.

A veszélyes hulladékra vonatkozó szabályokat mindenhol betartják, elkülönítve tárolják, a megsem-
misítés útját követik, mindezekhez írásos dokumentáció szükséges. Külön kell gyűjteni a papírt, üveget, 
műanyagot, illetve az elektronikus hulladékot és szárazelemeket is.

Sajnos a teljes szelektív hulladékgyűjtés a szállodákban nehezen megvalósítható, a vendégeket nem 
lehet rákényszeríteni, még ösztönözni sem erre, mert a szobákban, fürdőszobákban általában nincs hely és 
mód a legalább négyféle külön gyűjtő elhelyezésére.

A személyzetnek azonban nagy szerepe van abban, hogy egy szálloda mégis megvalósítsa a szelektív 
hulladékgyűjtés valamilyen formáját. Kezdve a szobalányoktól a vendégek által otthagyott szemét viszony-
lag szelektív összegyűjtése, és folytatva a nem vendégtérben dolgozók, „back of the house” munkaterü-
letek hulladékgyűjtéséig. A raktárakban, a konyhán, a karbantartó részlegen, stb. már tulajdonképpen 
megvalósítható, csak a technikai feltételek kialakítása, képzés, ellenőrzés és odafigyelés kell hozzá.  

  A beszerzéseknél is könnyen kiderülhet egy szálloda környezettudatos működtetése, vagy ennek az 
ellenkezője. Itt alapvetően az odafigyelésről az elkötelezettségről van szó, hogy környezetbarát terméke-
ket szerezzünk be a szálloda működtetéséhez. Alapkritérium, hogy csak környezetvédelmi tanúsítvánnyal 
rendelkező tisztítószert, vegyszert használjon a szálloda, lehetőség szerint lédigben vásároljon, és a gön-
gyöleget mindig vigye vissza a beszállító. Az élelmiszer alapanyagok „zöld beszerzése” szintén megoldha-
tó, de szabályozott vállalati szerződések megléte esetén nehéz a helyi termelőktől, a közelből beszerezni 
alapanyagokat, főleg akkor, ha a nagykereskedőktől olcsóbban szerezhető be, akár külföldön előállított 
termék. Ezt a feltételt a független, rugalmasabb szállodák könnyebben meg tudják oldani. 

   A tájékoztatásban és a dolgozók képzésében vannak ugyan hiányosságok, de ezek viszonylag könnyen 
javíthatók, ha megvannak a tárgyi alapfeltételei is az elvárásoknak.  A legfontosabb, hogy a szállodában 
legyen környezetvédelmi felelős, és a dolgozók kapjanak környezetvédelmi képzést, valamint átfogó ellen-
őrzéseket, amelyeket dokumentálni kell. Ezen a téren még vannak hiányosságok a megkérdezett szekértők 
szerint is. A szállodákban a környezetvédelemért általában a műszaki vezető a felelős, a dolgozók képzésé-
ért a szállodaláncoknál a tréning menedzser vagy a standard-ek betartásáért felelős minőség-nagykövet.  

 Összegzés

Magyarországon a szállodákra vonatkozó, korábbi és a jelenlegi hatályos engedélyezési, működtetési és 
osztályba sorolási jogszabályok gyakorlatilag nem tartalmaznak a fenntarthatóságra és a környezetvé-
delemre vonatkozó konkrét előírásokat az alapkövetelmények között. Ez igaz a korábbi (2010-2014) és a 
jelenlegi (2015-2020) Hotelstars Union rendszerre is, ahol plusz pontokat lehet kapni a „Magyar Turizmus 
Minőség díj”-ért, és az „ECO label” minősítésért, amely kritériumot az MSZÉSZ „Zöld Szálloda” díjjal ren-
delkező szállodák is teljesítik. 

Tehát gyakorlatilag még mindig a szállodák saját adottságaitól, és a tulajdonosok, vagy a vállalatveze-
tés „önkéntes” hozzáállásától függ a szállodák fenntartható, környezetbarát kialakítása és működtetése, a 
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szálláshelyekre vonatkozó jogszabályok még nem írnak elő kötelezően teljesítendő kritériumokat. 

Pozitív tény, hogy egyre több szálloda pályázik akár a Magyar Turizmus Minőség díjra, vagy jelentkezik 
az MSZÉSZ „Zöld szálloda” pályázatra, de az összes üzemelő szállodához, és az országos szállodai kapaci-
táshoz képest az arány nagyon alacsony. A szállodákat érintő, jövőben esedékes jogszabály módosítások-
ba, előírásokba mindenképpen bele kellene építeni legalább néhány fenntarthatósági, környezetvédelmi 
alapkritériumot, hogy ezek ne csak „plusz” pontokat jelentsenek, hanem elvárt alapkövetelmények legye-
nek. A szállodák többsége, ahogy korábban is jellemző volt, a jól felfogott saját gazdasági érdekei miatt 
is odafigyelt minden olyan költségére, amely a környezetvédelemmel is összefüggésben volt. Ilyenek az 
energia, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, takarítási és mosatási költségek. 

A szállodák tulajdonosai és üzemeltetői számára fontos kérdés az is, hogy egy minősített „zöld szál-
loda” számíthat-e több vendégre és magasabb bevételre a minősítés által, és a vendégek hajlandóak-e 
többet fizetni a szálloda szolgáltatásaiért, egy nem minősített, de hasonló színvonalú szállodához képest. 
A mostani felmérések alapján ez még kevésbé igazolható, de a jövőben egészen bizonyosan fel fognak 
értékelődni a környezettudatos működés értékei és versenyhátrányba kerülhet, aki nem ilyen alapelveket 
követ. A kérdőíves és a mélyinterjús kutatás eredményeiből néhány fontos tanulság mellett egy követ-
keztetés biztosan levonható. Nemcsak a széles közvélemény környezettudatos fogyasztói magatartását, 
szemléletét kell még tájékoztatással, oktatással fejleszteni, hanem a turizmusban dolgozó jelenlegi és 
jövőbeli szakemberekét is.

A szállodaláncoknál a tréning általában megoldott, és a szállodalánc standard-ek részét képezi a köte-
lező oktatás, amely kiterjedhet konkrét energiatakarékos és környezetbarát takarításra, szelektív hulla-
dékgyűjtésre, a karbantartók számára az új technológiák elsajátítására. Mindenképpen elő lehetne írni a 
kötelező környezetvédelmi képzést valamennyi szálláshely, szálloda számára is, hasonlóképpen a kötelező 
munkavédelmi, tűzvédelmi oktatáshoz, ez csak jogszabály-változtatás kérdése. 

A szállodákban a vendégelégedettséget mérő hagyományos papír alapú kérdőíveken, ideértve a hely-
foglalási rendszerek és a szállodák saját internetes felületein megtalálható kérdéseket is, kevés kivételtől 
eltekintve, általában nem találhatók környezetvédelmi jellegű kérdések. A szállodák folyamatosan mérik 
a vendégelégedettséget, de ritkán kíváncsiak arra, hogy a vendégeknek mennyire fontosak a környezetvé-
delmi tényezők és a szálloda ezekből mit tud megvalósítani a vendégek által érzékelhetően, követhetően. 
Javasolható a környezetvédelmi jellegű kérdések alkalmazása a vendégkérdőíveken, a környezettudatos 
vendégkör fokozatos kiépítése, a témára való figyelemfelhívás és tájékoztatás céljából.  

A szállodaipar fenntartható és környezettudatos működése, lassan de folyamatosan fejlődik. A fejlődést 
fel kellene gyorsítani a minden szálláshelyre, ezen belül kiemelten a szállodákra vonatkozó jogszabályok 
néhány helyen történő módosításával, a szállodák alapvető engedélyezési, működési és üzemelési szabá-
lyai közé való beépítésével. Ez sokat lendíthetne a jelenleg még önkéntes alapon működő, és a különböző 
minőségbiztosítási rendszerek, pályázatok során elnyerhető védjegyek által megjeleníthető környezettu-
datos szálloda képről. 
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Új típusú turisztikai térképezés egy nagyvárosban -
Turizmus 2.0 Szegeden1

Bevezetés

Az internet révén megjelent virtuális terek alapvetően formálták át a társadalmi kommunikáció csatornáit. 
Az internet elterjedése után 10 évvel a kezdeti tradicionális tartalomközlésre berendezkedett portálokat 
elkezdték kiszorítani a közösségi tartalomfelhalmozásra berendezkedő ún. Web 2.0 portálok (facebook, 
blogoldalak, wikipédia, flicker…stb.) (O’Reilly, T. 2005; Dragon Z. 2008; Szűts Z. 2012). 

Ez a paradigmaváltás a digitális eszközök fejlődése révén az idegenforgalomban is érezteti a hatását. 
Ennek ellenére a turisták egy része még nem tudott elszakadni a turizmusszervezés hagyományos formá-
itól. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy egyre többen szervezik utazásaikat az internet segítségével 
(repülőjegy-, szállásfoglalás, programkiválasztás) vagyis megkezdődött a turisták szokásainak átalakulása. 
Ehhez pedig szükség van megfelelő turisztikai tartalmak megjelentetésére.

Tanulmányunkban kísérletet teszünk egy új típusú attrakciótérképezési modell kidolgozására, amely-
nek lényege, hogy a turista maga állíthatja össze egy település digitális adatbázisából a számára fontos 
látnivalókat, ami lehetőséget teremt arra, hogy mindenki az igényeinek megfelelő attrakciókat választ-
hassa ki. Ez a személyes igényekhez alakítás különbözteti meg a projektet a hasonló turisztikai tartalmú 
tematikus térképektől. Másrészt olyan, folyamatosan bővíthető tartalmak is megjeleníthetők, amelyek 
speciális érdeklődésű turisták igényeit elégítik ki (horgászturizmus, kerékpáros turizmus, irodalmi emlék-
helyek turizmusa stb.).

Jelenleg az adatbevitel és a grafikai megjelenítés előkészítése folyik tanszékünkön, erről szeretnénk 
ebben a tanulmányban beszámolni.

Módszertan 

A modell megvalósítása során egy pc-s alapú interaktív felületet alakítunk ki. A program egy olyan tema-
tikus térképlap-rendszert használ, amely a rendelkezésre álló menüből a turista érdeklődésének megfe-
lelően kiválasztva térképes, szöveges és fényképes információkat tölt le. A térképlapokhoz felhasznált 
adatokat saját felméréssel, a város turisztikai, statisztikai, történeti, kultúrtörténeti, művészettörténeti 
forrásmunkák adatainak felhasználásával állítjuk (állítottuk) elő. A tematikus térképlapokat általunk készí-
tett fénykép dokumentációval illusztráljuk. 

A grafikai alap Szeged digitalizált utcahálózat térképe, amelyre Adobe Illustrator (CS6) szoftver segít-
ségével készülnek el azok a rétegek, amelyek külön-külön jelenítik meg az egyes menüpontokhoz kapcso-
lódó tartalmakat. A feljövő térképek mindig akkora nagyításban jelennek meg, hogy az azonos tartalmak 
mindegyike látható legyen. Persze ha túl nagy a szórás, akkor akár egész képernyőméretre is nagyítható a 
térkép.

1 A tanulmányt az OTKA (K 81374) és a JGYPK (Cs/002/2014) támogatta
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1. ábra: A program kezdőlapjának terve.
Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2014).

Fontos megemlíteni, 
hogy a rendszer nyitott, az 
adatok folyamatos aktua-
lizálása (a térképeken is) 
mellett, az igényeknek meg-
felelően újabb tartalmak 
megjelenítésére alkalmas. 
Az elsődlegesen számítógé-
pen elérhető interaktív felü-
letet szeretnénk angol, né-
met, majd szerb, román és 
orosz nyelven is elérhetővé 
tenni, később okostelefonra 
optimalizált alkalmazásként 
még nagyobb körben hasz-
nosítani.

Eredmények

A honlap kezdőlapján (1. 
ábra) a cím alatt található 
három menüpont: az Attrak-
ciók, a Szállás és a Szórako-
zás. Mindegyikhez legördülő 
menü tartozik, amelyeket 
kiválasztva annak jobb olda-
lán további legördülő menü 
fog lenyílni. Az Attrakciók 
főmenü alatt három almenü 
nyílik: a Természeti, a Kul-
turális és a Tematikus utak. 
A Szállás főmenü almenüi: 
Hotelek (***, ****), Motelek, 
Diákszállások. A Szórako-
zás főmenü alatt találjuk a 
Gasztronómia (Éttermek, 
Kávézók, Bárok), a Színhá-
zak, Mozik, Egyéb kulturá-
lis intézmények, valamint a 
Fesztiválok menüpontokat. 
Emellett van egy keresés-
mező, ami címszavakra ké-
pes keresni. A honlap bal alsó részén találjuk az impresszumot (i), ahol a tanszék, mint ötletgazda, vala-
mint az adatgyűjtésben és a megvalósulásban közreműködő személyek szerepelnek.

A térképi alapra külön rétegben kerültek fel Szeged felszíni vizei (a Tisza és a város kisebb-nagyobb 
tavai), mint horgászhelyek, a vízi turizmus helyszínei, valamint a városi zöldterületek, amelyek ugyancsak 
fontos rekreációs terekként jeleníthetők meg (2. ábra).

2. ábra: Szeged utcahálózatos alaptérképe vízrajzi és zöldterületi fedvények-
kel kiegészítve. Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2013).
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3. ábra: Szeged értékes építészeti emlékeinek együttes megjelenítése a 
belváros részletes térképén. Jelmagyarázat; narancssárga – középkor; zöld 
– 16-18. század; lila – barokk; kék – neoklasszicista; barna – romantikus; pi-
ros – szecessziós; világosbarna – eklektikus; fekete – neoromán; citromsárga 
– népi építészet (napsugaras házak).
Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2013).

4. ábra: Szeged középkori építészeti emlékei egyikének pontszerű, szöveges 
és képes megjelenítése a belváros részletes térképének kivágatán.
Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2014).

A kialakítás alatt lévő hon-
lap legfontosabb feladata a 
turisztikai attrakciók bemuta-
tása térképes és szöveges for-
mában. Mivel ezek legnagyobb 
része a belvárosban, gyakran 
egymáshoz közel található, a 
térképes állomány megfelelő 
nagyítása lehetőségének ki-
alakítása is szükséges, amit a 
vektorgrafikus állomány lehe-
tővé tesz. 

A többi hasonló tematikájú 
honlaptól eltérően különböző 
szempontok alapján lehet le-
kérni az adatokat. Például az 
építészeti emlékeket koruk és 
stílusuk (középkori, barokk, 
neoklasszicista, romantikus, 
szecessziós, eklektikus, ne-
oromán) szerint csoportosít-
hatjuk, külön-külön megjele-
nítve azokat; a keresést segí-
ti, hogy a térképen egyforma 
színek jelzik az azonos korban 
épült, illetve azonos stílusú 
épületeket (3. ábra). Ezeket 
kiválasztva minden épületről 
szöveges és képes informáci-
ók jeleníthetők meg felugró 
buborékokban, úgy, hogy a 
bennük lévő képekre kattint-
va azok a teljes képernyő mé-
retére nagyíthatók (4. ábra).

Ugyanezt az elvet követve 
összefoglaló réteg kialakításá-
val összegyűjthetők pl. a kö-
zépkor építészeti (kultúrtör-
téneti) emlékei, de a program 
alkalmas arra is, hogy a külön-
böző építészeti objektumokat 
állapotuk alapján (felújított 
vagy kiváló, megfelelő, le-
pusztult) külön színekkel is 
megjelenítse. Így a turizmus 
szempontjából meghatározó, 
városképi jelentőségű épü-
letek, utcák, terek, parkok 
kiemelhetők csakúgy, mint a 
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felújításra váró, vizuális konfliktusokkal terhelt városrészek, utcák, épületek. Ezek pedig már környe-
zetesztétikai kategóriák is egyben, amelyek a konkrét turisztikai hasznosításon túl a várostervezésben is 
kiemelt szerepet kaphatnak (Karancsi Z. et al. 2012, 2013).

5. ábra: A szecessziós Reök-palota (tervezte: Magyar Ede 1906-ban).

6. ábra: A szegedi népi építészet különlegességeinek számító napsugaras 
házak megjelenítése szövegbuborékkal a belváros részletes térképének 
kivágatán. Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2013).

A település újkori fejlődéstör-
ténete jóval több építészeti emlé-
ket hagyott ránk, mint a középkor. 
Érthető módon a felújított belvá-
ros attraktív arculatát az 1879. évi 
nagy árvíz utáni újjáépítés – akkor 
kapta Szeged új, körutas-sugárutas 
szerkezetét – során emelt épüle-
tek, paloták határozzák meg. Leg-
többjük eklektikus stílusú, de szá-
mos épület a századforduló sajátos 
építészeti karakterét megjelení-
tő szecesszió stílusában épült (5. 
ábra). Szeged tehát a szecesszió ki-
emelkedő alkotásaival is megjele-
nik a turisztikai palettán, érdemes 
ezért külön tematikus utat szen-
telni a város szecessziós épületei-
nek; a bejáráshoz rendelkezésre is 
áll a Szeged és térsége Turisztikai 
Nonprofit Kft. által kiadott DVD, 
amelynek címe: Szabadka és Sze-
ged; a szecesszió kimeríthetetlen 
tárháza.

A megjelenített épületek rövid 
leírása mellett ahol további infor-
máció elérhető, ott internetes hi-
vatkozás teszi lehetővé a tovább-
lépést. A speciális tartalmak között 
külön rétegen jeleníthetők meg a 
városi népi építészet különleges-
ségeinek számító ún. napsugaras 
házak, amelyek legnagyobb szám-
ban Alsó- és Felsőváros területén 
találhatók meg. Sajnos a modern 
városrendezésnek nagyon sok nap-
sugaras ház is áldozatul esett. A 
térképes megjelenítés színes pont-
jai közül bármelyikre klikkelve a 
felugró buborék szövege tájékoz-
tat a napsugaras homlokzat eredetéről (6. ábra), de a legszebb épületek elhelyezkedéséről is, amelyek a 
felkínált útvonalon azok felfedezésére csábítanak. 

A turisztikai attrakciók megtekintésére a gyalogos városnézés mellett lehetőség van városnéző kis-
vonat, valamint városnéző autóbusz igénybevételére is, amelyek útvonalai lekérhetők a programban (7. 
ábra). A többé-kevésbé megegyező útvonalak között lényeges különbség, hogy az autóbuszos városnézés 
során négy alkalommal, rövid sétával egy-egy jellegzetes épület alaposabb megismerésére is lehetőség 
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nyílik (megállóhelyek: Zsi-
nagóga, Mátyás templom, 
Dóm és a Tisza-parti vízi 
bástya; utóbbi helyen az 
egykori, lebontott szege-
di vár egyik bástyájának 
alapjai láthatók). A spe-
ciális tartalmakkal meg-
jeleníthető kerékpáros 
turizmus megjelenítése 
nemcsak a folyamato-
san bővülő kerékpáruta-
kat (köztük a nemzetközi 
EuroVelo utat), hanem a 
városban megtalálható 
kerékpárszervizek helyét, 
illetve felugró buborékok-
ban azok elérhetőségét is 
ábrázolja (8. ábra).  

7. ábra: A legfontosabb turisztikai attrakciókat összekötő kisvonat (piros) és vá-
rosnéző busz (sárga) útvonalai. Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2013).

8: ábra. Városi kerékpárutak (EuroVelo – lila), kerékpárszervizek és elérhetőségeik. 
Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2013).

Új típusú turisztikai térképezés egy nagyvárosban -
Turizmus 2.0 Szegeden



��10. évfolyam 3. szám   2016. december 30. ��

Egy másik speciális tartalom a horgászturizmus megjelenítése. Szeged folyó- és állóvizeinek horgászati 
célú hasznosításán túl azok kezelőinek, a város horgászegyesületeinek elérhetőségét is megtudhatjuk a 
program segítségével (9. ábra).

9. ábra: Horgászatra alkalmas (zöld), tiltott (piros), valamint időszakosan 
tiltott (sárga) vízfelületek a város területén. Minden tó neve, területe 
és a hasznosítója megjelenítődik felugró buborékban. Láthatóvá tehető 
a város összes horgászboltja, azok elérhetősége is.
Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2013).

10. ábra: Szeged botanikai értékei – tematikus út megállókkal: 1. Holt-
Maros – vízi növények; 2. Újszegedi liget – ligeterdő; 3. Tisza-parti pu-
hafaerdő; 4. SZTE Füvészkert; 5. Arany János utcai fasor – Ginko bilo-
ba); Széchenyi tér – védett platánsor. Forrás: Karancsi Z. szerkesztése 

A különleges növények iránt 
érdeklődők is megtalálhatják a 
város botanikai szempontból le-
gérdekesebb helyeit. A program 
egy tematikus utat ajánl, ame-
lyen hat megállóhely található. 
A Holt-Maros vízi növényeitől az 
újszegedi ligeten át a Tisza-part 
puhafás ligeterdejéig, a nemzet-
közi hírű egyetemi Füvészkerttől 
az élő kövületként ismert, Arany 
János utcai Ginko biloba fasoron 
át a város legnagyobb, helyi vé-
dettséget élvező teréig, a Szé-
chenyi térig terjed. A helyszí-
nek legfontosabb növényfajait a 
felugró buborékok tartalmazzák 
(10. ábra). A túra  személygép-
kocsival kb. félnapos program, 
de a helyi közlekedési eszközök 
igénybevételével is kivitelezhe-
tő; a program az erre vonatkozó 
információkat is megjeleníti.

Ezzel az útvonallal részben 
összekapcsolható, illetve azt ki-
egészítheti egy másik, a tanszé-
künk által tervezett városöko-
lógiai témájú tematikus útvonal 
(Oláh F. 2008), amely szintén 
megjeleníthető a programmal. A 
városökológiai sétaút a sajátos 
városi környezet bemutatására 
alkalmas. A turista az egyes állo-
másokon megismerkedhet Szeged 
földrajzi elhelyezkedésével, a táj 
és település fejlődésével, a vá-
rostörténettel, a városklímával, 
a városi talajjal, Szeged turizmu-
sával, műemlékvédelmével, zaj- 
és fényszennyezésével valamint 
a városfejlesztéssel.

A város sajátos környezeti fel-
tételeket kínál mind a növény-, 
mind az állatvilág számára. Noha 
a városokban egységes élővilágról 
gyakorlatilag nem beszélhetünk, 
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azért a városi élővilág részeként – részben az előzőekben tárgyalt tematikus út segítségével – megismer-
hetők az élhető települések alapvető elemei, a városi zöldfelületek is. Az internetes megjelenítés azért 
is nagyon fontos és hasznos, mert a városökológiai sétaút állomásainak kiépítése, táblákkal való ellátása 
egyelőre még nem valósult meg.

A meglévő turisztikai honlapokhoz képest szintén újdonság a város híres szülötteinek életútját végig-
követő tematikus utak kialakítása, azok térképes megjelenítése. Az érdeklődő művészetbarátok az utat 
követve felkereshetik egy-egy művész életének a városhoz kapcsolódó helyszíneit, a róla elnevezett utcát, 
intézményt, a róla készült szobrot stb. Először városunk híres költőjének, Juhász Gyulának a szegedi élet-
útját követtük végig egy tematikus útvonal létrehozásával (11. ábra). A költő szülőháza már nincs meg, 
helyén az I. számú Sebészeti Klinika épülete található, melyen emléktábla tájékoztat arról, hogy egykor 
itt állt a szülőház. Nem messze ettől a helytől, a Roosevelt téren találjuk a költő szobrát (Segesdi György 
alkotása, 1957) kedvenc folyója, a Tisza felé fordulva. A Boldogasszony sugárúton találjuk a nevét viselő 
SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar központi épületét, de neveztek el róla utcát, amelyben egykori 
lakóháza látható. Végül az életút, és egyben a tematikus út lezárásaként a belvárosi temetőben találjuk 
a költő sírját. Ugyanígy követhetjük végig Dugonics András, József Attila, Radnóti Miklós, Móra Ferenc, 
Tömörkény István, Dankó Pista, Bartók Béla, Balázs Béla, Huszka Jenő, Mikszáth Kálmán, Szent Györgyi 
Albert, Kossuth Lajos, Klebelsberg Kunó, Tisza Lajos, Babits Mihály, Széchenyi István, Klauzál Gábor, Vedres 
István vagy Bálint Sándor szegedi életének mozzanatait.

11. ábra: Juhász Gyula életének szegedi helyszínei: 1. Roosevelt téri szobra; 2. Szülőháza 
helyén (ma I. sz. Sebészeti Klinika) emléktábla; 3. SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
főépülete; 4. A róla elnevezett utca, egykori lakóházával; 5. Sírja a Belvárosi temetőben.
Forrás: Karancsi Z. szerkesztése (2014).

Tanulmányunkban azonban elsősorban azokra a tartalmakra koncentráltunk, amelyek általában hiányoznak 
a hagyományos turisztikai honlapokról. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tervezett honlapon ne lennének 
elérhetők a turisztikai honlapok hagyományos elemei. Így Szeged szórakozási lehetőségeit is igyekszünk 
naprakészen bemutatni. A szegedi éttermek, bárok, üzletek elérhetősége mellett a színházak, mozik és 
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egyéb kulturális intézmények is megjeleníthetők lesznek, ahol egy kattintással el lehet jutni azok aktuális 
műsorához is. Ugyancsak bemutatjuk a városban zajló fesztiválokat is. A hagyományos turisztikai honlapok-
hoz hasonlóan elérhetők a különböző kategóriájú szálláshelyek is.

Összegzés

Átalakuló, egyre jobban digitalizálódó világunkban a turizmus is igényli a statikus weboldalak helyett az 
interaktív, folyamatosan bővülő tartalommal megjelenő weboldalakat, ahol a turista maga állíthatja össze 
egy település digitális adatbázisából a számára fontos látnivalókat, ami lehetőséget teremt arra, hogy 
mindenki az igényeinek megfelelő attrakciókat választhassa ki. 

A jelentős adatbázis kialakítását igénylő program létrehozását követően célunk, hogy azt minél több 
tematikus tartalommal töltsük fel azt, ezáltal biztosítva lehetőséget a speciális turisztikai programok 
keresőinek Szeged megismerésére, a végső cél pedig, hogy ezzel a honlappal (okostelefon alkalmazással) 
tegyük még vonzóbbá Szeged turisztikai kínálatát.
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Szerzőink

A közösségek által generált energetikai megoldások... c. tanulmány levelező szerzője Munkácsy Béla PhD 
az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajz Tanszékének adjunktusa. Kutatási témái a természeti erőforrások-
kal való gazdálkodás, illetve a fenntartható energiagazdálkodás kérdéseire terjednek ki. Az első szerző, 
Harmat Ádám MSc geográfus, megújulóenergia-szakértő a tanszék doktorandusza. A további szerzők közül 
Szabó Mária DSc a tanszék egyetemi tanára, Horváth Gergely CSc főiskolai tanári, Csüllög Gábor PhD ad-
junktusként dolgozik ugyanitt, míg Ballabás Gábor PhD a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék egye-
temi tanársegédje. Az egyetemi tanszékeken kívülről érkezett Szalkai Lőrincz Ágnes MA, okleveles kommu-
nikációs szakértő, fordító, szinkrondramaturg. Diplomáját a Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi karán 
és a BGF PR-szakán szerezte. Fordításai során ismerkedett meg a megújuló energiaforrások és a közösségi 
energia külföldi térnyerésével, munkájával szeretne hozzájárulni ezen módszerek hazai elterjedéséhez.

Albert Tóth Attila MSc

Közgazdász, a Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Turizmus Tanszékének ta-
nársegédje, kutatásainak fókuszában a szállodaipar területisége és a területfejlesztéshez való kapcsolat-
rendszere áll.  

Harmadik tanulmányuk levelező szerzője Karancsi Zoltán PhD geográfus, az SZTE Juhász Gyula Pedagógus-
képző Kar Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Szalma Elemér MSc 
biológus, a tanszék főiskolai docense, Oláh Ferenc MSc geográfus, a tanszék adjunktusa, Hornyák Sándor 
MSc geográfus tanszéki munkatársa. Horváth Gergely CSc főiskolai tanár az ELTE Környezet- és Tájföldrajz 
Tanszékén. 
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