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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 

Fenntarthatóság és környezetvédelem a szállodaiparban



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

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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