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legismertebb minősítés eme témakörben, hiszen 
ennek a címnek az elnyerése egyfajta bizonyíté-
kot jelent a szálloda „zöld” és egyben fenntart-
ható működéséhez köthetően. Önálló és lánchoz 
tartozó szállodák esetében is hirdetnek I-II-III. 
helyezettet, a nyerteseken kívül a cím viselésére 
jogosult szállodák túlnyomó része a 2019-2020-
as idényben érdekes módon lánchoz tartozó szál-
lodák közül kerültek ki [MSZÉSZ; 2020].

Fenntarthatóság a turizmusban
A turisztikai szektor komplex fejlesztése so-

rán egyértelműen szükséges a fenntarthatóság 
irányelveit követni. Sok országban, főként ahol 
a turizmus fontos és kiemelt gazdasági szerep-
pel bír, ott ez az ágazat prioritásként szerepel a 
nemzeti fejlesztési stratégiában. A fenntartható-
ságnak nem külön, speciális, úgynevezett „piaci 
résként” kellene megjelennie, hanem a fejlesztési 
folyamat integrált feltételeként. A turizmus min-
den formájának törekednie kell a fenntarthatósági 
kritériumok betartására. 

Az ENSZ turisztikai szervezete, az UNWTO 
megfogalmazásában a fenntartható turizmus tel-
jes mértékben figyelembe veszi a jelenlegi és 
jövőbeni idősíkon a gazdasági, társadalmi és kör-
nyezeti hatásokat, valamint a látogatók, a szektor, 
a természetes és épített környezet, továbbá a helyi 
közösségek szükségleteit is [UNWTO és UNEP; 
2005]. 

UNWTO és az UNEP 12 fenntarthatósági tu-
risztikai célt határozott meg:

1. Gazdasági életképesség
2. Helyi jólét
3. Minőségi foglalkoztatás
4. Társadalmi egyenlőség
5. Látogatói elégedettség
6. Helyi irányítás, ellenőrzés
7. Közösségi jólét
8. Kulturális gazdagság
9. Fizikai integritás
10. Biodiverzitás
11. Erőforrás hatékonyság
12. Környezeti tisztaság

A fenntartható fejlődés egy kulcs-
tényező a hotelek számára és nem 
csupán a szállodai szektorban gyak-
ran használatos fogalom. Egyrészt a 
szálláshelyeknek világszerte kiemel-
kedően fontos hatásuk van a környe-
zetre, másrészt a társadalmi jólétet 
is képesek közvetlenül vagy közvetve 
befolyásolni. Jelenleg a fenntartható 
fejlődési irányvonalak alkalmazása 
nem számít világméretű jelenségnek, 
de hamarosan bevált gyakorlattá vál-
hat. A dinamikus versenykörnyezet 
megköveteli a szállodáktól, hogy nagy 
hangsúlyt helyezzenek a fenntartható 
működés biztosítására, hiszen azok, 
akik nem tartják szem előtt ezt az 
aspektust stratégiájukban, azok nem 
lesznek képesek a piacon versenyben 
maradni. Jelen kutatás kiterjed a 
Hotelstars minősítési rendszer szerin-
ti egytől ötcsillagos besorolású intéz-
ményekre az ország egész területéről. 
A szállodaiparon belüli csoportosítás 
alapját jelen esetben a szállodalánc-
hoz tartozás, illetve az egyéni műkö-
dési forma képezte. 

A fenntartható fejlődés három alappillére; a 
gazdasági, környezeti és társadalmi fenntartható-
ság is kiemelt szereppel bírt a kutatásban, amely-
hez kvantitatív elemzést társítottunk. A vizsgálat 
elsődleges célja annak feltárása, hogy a magyar 
piacon milyen módon, milyen mértékben és mely 
területeken vezetik be fokozatosan és alkalmaz-
zák a fenntarthatóság elveit. Hazai keretek között 
a szakmai körökben is elfogadott, pályázati úton 
elnyerhető, úgynevezett „Zöld Szálloda” díj a 

Szállodalánchoz tartozó és független szállodák 
fenntarthatósági gyakorlata közötti különbségek 
feltárása a magyar szálloda szektorban
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jelentkező különbség okán magas fokú inflációt 
és ugyanakkor életminőség-romlást is előidézhet 
a tömegturizmus. A vendégfogadás legpozití-
vabb hatása minden kétséget kizáróan a profit 
generálása [Pollock; 2008]. A szállodai szektor 
a helyi beszállítókra is pozitív hatást gyakorol, 
amely a multiplikátor hatáson keresztül többszö-
rösen megtérül az adott desztinációban [Karimov, 
2020]. Az idelátogató vendégek által vásárolt ter-
mékek további megélhetési forrást biztosíthatnak 
a helyi lakosok számára [Papp, Gyurácz-Németh; 
2014]. A szállodák adókat és egyéb járulékokat is 
fizetnek a helyi és központi kormányzati szerv-
nek, amely szintén pozitív a társadalom jóléte 
szempontjából. A szálláshely-szolgáltatás kerete-
in belül felszínre kerülhetnek környezeti problé-
mák, emellett a szállodai tartózkodás ideje alatt 
igenis formálható a vendégek környezettudatos 
viselkedése is. Habár azt ki kell hangsúlyoz-
ni, hogy a környezeti károk egy részében nagy 
szerepe volt magának a szektornak is [Sloan et 
al.; 2012]. A szállodai működésnek tehát fontos 
szociokulturális, gazdasági és környezeti hatásai 
vannak [Pollock; 2008].

A szállodák számára a fenntarthatóság moz-
gatórugója egyértelműen a költségmegtakarítás, 
mivel az állandó működési költségek nagyon 
nagy volumenűek, ezért érthető módon a szállo-
datulajdonosok- és üzemeltetők egyes költség-
elemek mérséklésében látják a fenntarthatóság 
gyakorlati hasznát. [Hjalager, 1997; Gyurácz-
Németh, 2014]. Emellett természetesen a fenn-
tarthatóság marketing értéke is fontos [Jonathan 
et al; 2001], a szállodák hangsúlyozzák a fenn-
tartható törekvéseiket a vendégek, illetve kör-
nyezetük felé, azonban vigyázni kell, hogy ezek 
az értékek ténylegesen jelen legyenek a szállo-
da működésében, mert különben úgynevezett 
„Greenwashing” fogalomról beszélhetünk. [Peng 
és Chen; 2019].

Többféle CSR-, vagyis társadalmi felelős-
ségvállalási kategória közül érdemes azt is meg-
említeni, hogy korábbi kutatások rávilágítottak: 
szállodalánc esetében fontosabb szerepet játsza-
nak többek között olyan tényezők, mint az esély-
egyenlőség, a helyi közösségek bevonása, vagy 
éppen a munkavállalók felelősségteljes attitűdje 
[Ásványi et. al.; 2020].

Fenti 12 cél megmutatja, hogy a fenntartható 
turizmus gazdasági előnyökkel jár a desztináció 
és a közösségek számára is. Egy-egy élet- és 
versenyképes turisztikai vállalkozáson keresz-
tül képes a szektor munkahelyeket teremteni és 
ugyanakkor a környezeti terhelést minimalizálni. 
A szektor összeköti a gazdaságot, társadalmat, 
kultúrát és a természeti környezetet, gyakorla-
tilag egy közös fejlődési irányvonal követésére 
motiválja a gazdasági és társadalmi szereplőket 
[UNWTO; 2013].

Fenntarthatóság a szálloda 
szektorban

A fenntartható szálláshely-szolgáltatás a 
szálloda szektor esetében egy olyan irányú fej-
lesztés, amely amellett, hogy a jelenlegi vendé-
gek, szállodai dolgozók, illetve egyéb érintett 
partnerek igényeit kielégíti; a jövő vendégeinek, 
szállodai dolgozóinak és egyéb érdekelt felek-
nek is majdan lehetővé teszi, hogy élvezni tudják 
ugyanazokat a termékeket és élményeket [Sloan, 
Simons-Kaufman, Legrand; 2012].

A szálloda szektort komplex sokféleség jel-
lemzi, még akkor is, ha csak és kizárólag a hazai 
szereplők körét vizsgáljuk. Léteznek helyi kis- és 
középvállalkozások, de számos nemzetközi vagy 
globális lánchoz tartozó tagszálloda is képviselte-
ti magát a szállodai piacon. Hazánkban a Magyar 
Szállodák és Éttermek Szövetségének összesen 9 
szállodalánc a tagja, összesítve szállodai szobáik 
száma eléri a 16 237 szobát, ez a számadat azon-
ban tartalmazhatja a hazai üzemeltető cég kül-
földi egységeinek szobaszámát is. Az MSZÉSZ 
2020. májusi trendriportja értelmében a szállodai 
szobák száma 31 875, ebből viszont kategória 
és minősítés nélküli 16 020 szálláshely szobája 
[MSZÉSZ; 2020]. 

A szálloda szektor pozitívumaként kieme-
lendő, hogy képes munkahelyeket teremteni 
és egyben fenntartani, megélhetési forrást biz-
tosítani a helyieknek, hiszen kifejezetten élő-
munkaerő-intenzív ágazatról van szó [Meyer; 
2005]. Ezáltal képes a lakosok életminőségének 
javítására, másrészt viszont az is vizsgálandó, 
hogy az idelátogatók és a helyiek vásárlóerejében 
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Az első hipotézis a szállodaláncok által na-
gyobb valószínűséggel alkalmazott fenntartha-
tóságra irányult. A hipotézis tesztelése során a 
szállodalánc tagság és a fenntarthatósági stratégia 
megléte közötti kapcsolatot vizsgáltuk. Ehhez 
összefüggés-elemzésre volt szükség, amelyhez 
kereszttábla-elemzést alkalmaztunk. Az ered-
ményt az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat: A szállodalánc tagság és a fenn-
tarthatósági stratégia közötti kapcsolat

Value
Asymp. Sig.

(2-sided)

Nominal by Nominal Phi
Cramer’s V

N of Valid Cases

.409

.409
61

.006

.006

Forrás: saját szerkesztés
A kereszttábla elemzés szignifikáns ered-

ményt mutatott, amelyből az következik, hogy a 
két vizsgált változó (szállodalánc-tagság, fenn-
tarthatósági stratégia megléte) között kapcso-
lat van. Tovább elemezve a kérdést megállapí-
tást nyert, hogy a szállodaláncok esetében csak 
három szálloda nem rendelkezik fenntarthatósági 
stratégiával, míg a független szállodáknál ez az 
érték összesen 27 a 44 szállodából. Emellett arra 
is fény derült, hogy míg a láncok esetében nagy-
jából fele-fele arányban beszélhetünk írott vagy 
szóbeli formájú stratégiáról, addig azon független 
szállodák esetében, akik egyáltalán rendelkeznek 
fenntarthatósági stratégiával, a mérleg inkább a 
szóbeli stratégia felé billent. 

A pozitív kapcsolat egyértelműen a szálloda-
lánc tagságból származott. A szállodaláncoknak 
többségében globális programjaik vannak kö-
szönhetően nemzetközi jelenlétüknek. Emellett 
lényegesen tapasztaltabbak a fenntarthatóság kér-
désében, mivel olyan területeken is jelen vannak, 
amelyek esetében a fenntarthatóság nem egy le-
hetőség, hanem az egyetlen túlélési stratégia (pél-
dául sivatagos területek, vagy szigetek). Emellett 
ahhoz, hogy globálisan versenyképesek maradja-
nak, nagyon fontos az olyan programok kialakítá-
sa, mint például a Planet 21 az Accor szállodalánc 
esetében. Ezeket az elveket és intézkedéseket a 
tagok mind elsajátítják és beépítik a saját, min-
dennapi működésükbe. Ehhez a szállodalánc 
komplex módon támogatást biztosít, a stratégia 

A kutatás módszertana

A kutatás elsődleges célja a különböző fenn-
tarthatósági gyakorlat vizsgálata a szállodalánc-
hoz tartozó és a független szállodák esetében.

A kutatás egyben magyarázó és kvantitatív, 
ennek értelmében mennyiségi adatokat gyűjtöt-
tünk a probléma vizsgálata érdekében, amelynek 
során a fenntarthatóságot, mint jelenséget ele-
meztük. Az analízis során különböző módszere-
ket használtunk, ezek a változók közötti össze-
függéseket írták le.

Kérdőíves megkeresés mellett döntöttünk 
(Limesurvey rendszerben), amelyet elektroniku-
san küldtünk ki a szállodák igazgatóinak. A két 
hónapot felölelő kitöltési időintervallum során 
telefonos és személyes segítséget is nyújtottunk. 
Jelen cikkben a kérdőív egy részének eredményei 
kerülnek ismertetésre.

A minta jellemzői, kritériumai a következők 
voltak:
 – Szálloda helye: Magyarország
 – 1-5 csillagos szálloda
 – Működő szálloda
 – Szálloda szerepel a Booking.com adatbázisá-
ban

Összesen 606 szálloda kapta meg a kérdőívet, 
és 61 érvényes kitöltés érkezett vissza, vagyis a 
kitöltési ráta elérte a 10,07%-os szintet. A 61 szál-
lodából 17 tartozik szállodalánchoz, a maradék 
44 független szálloda.

A kutatás során két hipotézist állítottunk fel:
1. A szállodaláncok tagszállodái nagyobb 

valószínűséggel alkalmazzák és építik be a fenn-
tarthatóságot a stratégiájukba, mint a független 
szállodák. 

2. A lánchoz tartozó szállodák külső, 
lánctól érkező nyomás hatására építik be a 
fenntarthatóságot a működésükbe. 

A hipotézisek vizsgálata során igyekeztünk 
fényt deríteni a szállodalánchoz tartozó és füg-
getlen szállodák közötti különbségre, valamint 
a láncszállodák fenntarthatósági működésének 
okaira is.

A kutatás eredményei
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Az eredmények alapján elmondható, hogy 
a szállodalánc tagszállodák nem foglalkoznak 
kiemeltebb módon a fenntarthatósággal, mint 
az önálló szállodák. Az a korábbi feltételezés, 
miszerint a tagság fontos szerepet játszik a fenn-
tarthatósági stratégiák implementálásában, nem 
teljesen igaz. Sok tagszálloda hoz létre fenntart-
ható stratégiát belső motivációk alapján. Ennek 
oka lehet, hogy ez az aspektus egyre fontosabbá 
válik napjainkban, valamint hogy versenyelőnyt 
is jelenthet a stratégia megléte adott szálloda szá-
mára. Ugyanakkor a külső hatások is jelentősek 
lehetnek a bevezetésben, amelyek főként a szál-
lodalánchoz való tartozásból fakadnak. 

Ennek kapcsán szintén kereszttábla-elem-
zéssel megvizsgáltuk a szállodalánc tagság és a 
sztenderdek megléte, valamint a szállodalánc tag-
ság és az alkalmazott fenntarthatósági stratégiák 
közötti összefüggést. Az eredmények itt is azt 
erősítik, hogy nincs összefüggés a szállodalánc 
tagság és a sztenderdek között. Az adatok alap-
ján 14 hotel tartozott lánchoz, és mindösszesen 
6 szálláshely használ a fenntarthatóságra vonat-
kozó sztenderdet, míg a másik 8 egységnek nincs 
erre vonatkozó előírása. 

Hasonlóképpen a szállodalánc tagság és az 
alkalmazott sztenderdek között sem találtunk 
szignifikáns kapcsolatot vizsgálatunk során. 

A szabványokat négy fő kategóriába soroljuk 
a fenntarthatósággal kapcsolatban: 
 – Gazdasági
 – Környezettudatos 
 – Társadalmi fenntarthatóság szabványai
 – „Összes” kategóriába az előző három csoport 
tartozik.

Összességében a kutatások alapján 
megállapítható, hogy a szállodaláncok esetében 
a lánc által előírt szabályok és előírások nem a 
fenntarthatósággal kapcsolatosak, vagy csak 
néhány közülük. Ugyanakkor a szállodalánc 
tagszállodák nagyobb valószínűséggel fognak 
fenntartható fejlődési stratégiával élni (ami nem 
a sztenderdekből származik), mint az különálló 
szállodák. A vizsgálat eredményét illetően el-
mondható az is, hogy kevés szálloda (lánctag és 
egyéni) alkalmazza a fenntartható működésre vo-
natkozó szabványokat. Összefoglalva elmondha-
tó, hogy ez az elemzés alátámasztja azt a tényt is, 
hogy a második hipotézist nem lehet elfogadni.

maga nagy segítség a feladatok végrehajtása so-
rán. A független szállodák esetében ez a támoga-
tói funkció nem áll rendelkezésre, az intézmé-
nyeknek kell kidolgozniuk a saját programjaikat, 
amelyhez alkalmazkodóképesség, nyitottság és 
pénzügyi lehetőség is szükségeltetik. A függet-
len szállodák számára Magyarországon a legtöbb 
esetben a mindennapi működés is kihívást jelent, 
és nincs lehetőségük még egy fenntartható straté-
giának a kialakításával és a gyakorlati működés 
során az implementációval is foglalkozni.

A második hipotézis a szállodaláncok által 
alkalmazott fenntarthatósági stratégiák eredetét 
vizsgálja, vagyis a hipotézis tesztelése során azt 
néztük, hogy belső vagy külső nyomás hatására 
történt-e a szállodalánc tagoknál a fenntarthatósá-
gi stratégia kialakítása és megvalósítása. 

Az alapfeltevés szerint a szállodalánc tagszál-
lodák nagyobb figyelmet fordítanak a fenntartha-
tóságra, mint a független szállodák, mivel egy 
lánctagság esetében a központi szabályok előír-
hatják a fenntarthatóságra vonatkozó politikát. A 
2. táblázatban látható eredmények azt igazolják, 
hogy nincs szignifikáns kapcsolat a szállodalánc-
ban való tagság, valamint a fenntarthatóság fej-
lesztésére és megvalósítására gyakorolt nyomás 
között. (2. táblázat)

2. táblázat: A szállodalánc tagságának, vala-
mint a fenntarthatóság fejlesztésére és megva-
lósítására gyakorolt nyomás összehasonlítása

Value
Asymp. Sig.

(2-sided)

Nominal by Nominal Phi
Cramer’s V

N of Valid Cases

.112

.112
45

.754

.754

Forrás: saját szerkesztés
Megállapítható, hogy a lánchoz tartozó 16 

szállodán belül 8 szálloda fejlesztette ki és va-
lósította meg a fenntarthatósági stratégiát belső 
nyomás miatt, míg a többi 8 szálloda esetében 
ugyanolyan szerepe van a belső és külső nyomás-
nak. A 29 különálló szálloda esetében 14 szál-
loda állította, hogy tisztán belső motiváció volt 
a fenntarthatóság megvalósításának oka, míg a 
fennmaradó 14 szálloda egyaránt belső és külső 
nyomást jelentett. Csak egy szálloda esetében 
volt a külső motiváló erő jelentős. 
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hogy a láncok a fenntartható stratégiát nem csak 
a piaci elvárások miatt alkalmazzák, hanem a vi-
lág fenntartható fejlődéséhez való hozzájárulás 
miatt is. A fenntartható stratégiával ezek a szál-
lodák kísérletet tesznek a környezet védelmére, 
és képesek hatékonyabban működni az ökológi-
ai lábnyom, a víz-és energiafelhasználás, vagy a 
hulladékgyűjtés tekintetében.

Összességében elmondható tehát, hogy 
a szállodaláncok gyakorlata példaértékű a 
fenntartható stratégiák esetében. A tagszállodák 
a tréningeknek és egyéb lánctól jövő segítségnek 
köszönhetően nem érzik külső nyomásnak 
a stratégia alkalmazását, ez egy teljesen 
hétköznapinak és önkéntesnek mondható gya-
korlat a szállodák részéről. A magyar független 
szállodák még nincsenek a szállodaláncok szint-
jén a fenntarthatóság kérdésében, de rugalmas al-
kalmazkodóképességükből kifolyólag könnyedén 
meg tudnák tanulni a fenntarthatósággal kapcso-
latos intézkedéseket.
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Összegzés

A kvantitatív kutatás középpontjában a szál-
lodalánchoz tartozó tagszállodák és a független 
szállodák közötti különbség állt a fenntartható 
gyakorlati alkalmazások szempontjából. A ku-
tatás során két hipotézist állítottunk fel: az első 
a szállodalánc tagság és a fenntartható stratégia 
megléte közötti összefüggést vizsgálta, a másik 
pedig a szállodaláncok által gyakran tapasztalt 
külső nyomás befolyásoló szerepét a fenntartha-
tóság alkalmazása esetében. 

Míg az első hipotézis egyértelműen bizo-
nyította a kapcsolatot, tehát megmutatta, hogy 
a szállodalánc tagszállodák sokkal inkább ren-
delkeznek fenntarthatósági stratégiával, mint a 
függetlenek. Ráadásul ez a stratégia nagyobb 
arányban írásban valósul meg, mint a függet-
len szállodák esetében. A független szállodák 
versenyhátrányban vannak a fenntarthatóság 
szempontjából Magyarországon, mivel nem áll 
rendelkezésükre olyan nemzetközi tudás, amely 
könnyedén hasznosítható lenne a mindennapi 
munkavégzés során. Viszont számukra sem lehe-
tetlen egy fenntarthatósági stratégia kialakítása, 
amelyhez elsősorban nyitottság és elkötelezettség 
szükséges. Szintén hasznos lehet egy olyan szál-
lodai vezető jelenléte, aki már szállodaláncbeli 
munkatapasztalattal is rendelkezik, és irányítani, 
kontrollálni tudja ezt a folyamatot.

A második hipotézis ezzel szemben nem el-
fogadhatónak bizonyult, miszerint külső hatás 
játszana szerepet a fenntarthatósági stratégia be-
vezetésében. A kereszttábla-elemzésből kiderül, 
hogy az ellenhipotézist tudjuk elfogadni, misze-
rint nincs összefüggés a között, hogy egy szállo-
dalánc tagja-e a vizsgált szálloda, és hogy külső 
vagy belső nyomásra implementálják a fenntart-
hatósági stratégiát. Emellett az is elmondható, 
hogy nem találtunk összefüggést a lánctagság és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos sztenderdek meg-
léte között. Mivel a lánc tagszállodák általában 
belső motiváció hatására alkalmaznak fenntartha-
tósági szabályokat; láthatjuk, hogy a fenntartható 
fejlődés szempontjából szabadon dönthetnek. A 
kutatás azt mutatta, hogy némely lánchoz tartozó 
tagszálloda esetében mind a belső, mind a külső 
nyomás fontosnak bizonyult. Feltételezhetjük, 
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