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Utazni jó:

Szép városok
Hűs tengerek
A természet nyugalma



 Hol csap át a rekreációs tevékenység az overtourism jelenségbe?

 Michalkó Gábor: digitalizált turizmus, totális turizmus

 Mekkora környezeti terhei vannak a totális turizmusnak? 

 Milyen alterntatívák vannak ezen terhek csökkentésére



 A turizmus karbonlábnyomának nagysága,  változásának tendenciája

 A tendenciát mozgató rugók: jövedelem növekedése, olcsó utazás 
(fapados repülőgépek, Airbnb), egyszerű szervezés az internetes 
platforokon keresztül

 A turizmus hozzájárulása egyéni jóllétünkhöz ( jövedelem növekedése, 
jövedelem csökkenése, overtourism jelenség, helyi lakosok jólléte)

 Élhető környezet és turizmus összeegyeztethetősége, konfliktusok az 
overtourism jelenség kapcsán



 A turizmus  globális szénlábnyomhoz
való hozzájárulása 8%, többször annyi mint 

korábban becsülték

 Éves növekedési üteme 4%

 A legújabb számítások figyelembe veszik a teljes ellátási 
láncra gyakorolt hatásokat, pl. a turisták által vásárolt 
termékek karbonlábnyomát, az utazási irodák által 
vásárolt szolgáltatásokat, stb.

 Manfred Lenzen, Ya-Yen Sun, Futu Faturay, Yuan-Peng 
Ting, Arne Geschke & Arunima Malik: The carbon footprint 
of global tourism. Nature Climate Change. Volume  8, 
pages 522–528 (2018)



A turizmus 
karbonlábnyo
ma: rejtett 
tételek



Overtourism. Konfliktusforrások
a helyi lakosokkal

 Airbnb jelenléte is hozzájárul  az 
albérleti és lakásárak 
emelkedéséhez.

 Albérletár V. ker/m2

 2010:2596 Ft       2018:4601 Ft

 Lakásár:

 2010:564.325 Ft    2018:1.128.475 Ft



Konfliktusok a konvencionális gazdasággal. 2016. Taxis 
tüntetés az Uber ellen



Vendéget fogadni is jó: Turizmusfejlesztés mint kiút



Turizmus karbonlábnyomának összetevői

 Teljes ellátási láncot figyelembe kell venni, nemcsak a közvetlen kibocsátást! Az ellátási láncra 
számított karbonlábnyom mintegy négyszerese a közvetlen karbonlábnyomnak

Turizmus fogyasztás:

Utazás (repülőutak, szárazföldi közlekedés)

Szálláshelyek karbonlábnyoma (energiafelhasználás)

Vásárolt áruk karbonlábnyoma (korábban nem vették figyelembe)

Étkeztetés?

Turizmus beruházás

Építőipar karbonlábnyoma



A magasabb jövedelműek turizmus 
fogyasztása aránytalanul nagyobb



Megoldási lehetőségek 1:

 Ökoturizmus?

 Ökoturizmus akkor jár kisebb környezeti terheléssel: 

 ha nem messze utazunk ökoturistáskodni

 Nem jár luxusfogyasztással-

 Nem rombolja az élővilágot

 Ökoturizmus csak egy meghatározott fogyasztói szegmens számára reális 
alternatíva.



Megoldási lehetőségek: 2. ellentételezés 
erdőtelepítéssel

 Repülőtársaságok kínálnak ellentételezési lehetőséget a repülőjegyvásárlákor.

 Szén ellentételezés? 
(http://www.scientia.hu/casmofor/co2kalkresultsH.php?s=15)

 Somogyi Zoltán, erdőmérnök számításai

 Ez azt is jelenti, hogy ha a teljes éves szénkibocsátást minden évben 
erdőtelepítéssel szeretnénk ellensúlyozni, akkor évente 178.2 ezer ha erdő
telepítését jelentené.  Turizmus ennek kb. 6-8 %-a.

Összehasonlításul: Magyarország jelenlegi teljes területe 9,3 millió ha, és az 
utóbbi 20 évben átlagosan kb. 8,5 ezer ha új erdőt telepítettünk évenként. 

 Hol fogunk akkor lakni?

 A turizmus ennek kb. 8%-áért felelős



Turizmus visszafogása

 Turizmus szolgáltatások árának emelése (nem mindig működik, pl. Plitvicei 
tavak)

 Belépési korlátok a népszerű helyeken

 Utazások drágítása, nehezítése

 Önkéntes visszafogás? (utazni jó…)

 Kényszerű visszafogás valamilyen külső sokk hatására. Hogyan befolyásolja 
ez jóllétünket?



Egyetemi hallgatók reakciói saját 
karbonlábnyom eredményeikre

 Egyetemistákkal értékeltettük saját karbonlábnyomukat. Eddig 3 csoportban 
100 hallgató számítottak ki karbonlábnyomát.

 „Elkeserítő, hogy az utazás, amit annyira szeretek, ennyire rossz hatással van a 
klímaváltozásra.”

 „Sajnos nem lepett meg a kalkulátor eredménye, ugyanis tisztában vagyok 
azzal, hogy a repülőutak nagyon nagymértékben növelik a karbonlábnyomot, 
attól függetlenül, hogy minden más területen környezettudatosan élek.”

 „Számomra abszolút meglepő volt, hogy annak ellenére, hogy nem fogyasztok 
húst, és ruhákat, kiegészítőket is csak ritkán vásárolok, valamit szinte kizárólag 
csak tömegközlekedést használok és a szemetet is szelektíven gyűjtöm, mégis 
az országátlagnál magasabb lett a karbonlábnyomom.”



A gazdasági válság hatása az utazási 
szokásokra

 A 2008-as gazdasági válság egyes fogyasztói csoportokat fogyasztásuk visszafogására kényszerítette.

 Az első sokkot követően a fogyasztók egyéni stratégiákat alakítottak ki.

 A kényszerű fogyasztáscsökkentés magatartási változásokat katalizált az utazási és szabadidős 
tevékenység területén is:

 Csökkent az utazásra szánt összeg – különösen a külföldi utazások esetében.

 Az emberek először a külföldi utakat fogták vissza, és rövidebb belföldi utakat választottak.

 A költségesebb és hoszabb szabadidős tevékenységek helyett  az olcsóbb, de gyakrabb tevékenységeket 
keresték,  az utazásban pedig olykor egészségesebb eszközre váltottak.

 A magatartásváltozás egyszerűbb volt abban az esetben, ha a barátok és rokonok is hasonló változtatásra 
kényszerültek.  Ebben az esetben a szubjektív jóllét sem csökkent középtávon. (bárhol jól érezzük magunkat 
barátainkkal, szeretteinkkel.)

 A magatartásváltozás csökkentette az ökológiai lábnyomot. Néhány esetben a változás tartósnak 
bizonyult, míg mások visszatértek korábbi szokásaikhoz, amint ezt a válságból való kilábalás lehető
tette. 



A  2008-2010-es gazdasági válság hatása 
az utazási szokásokra és a szubjektív jóllétre
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Minden, ami jó az életben

 Tiltott

 Erkölcstelen

 Hízlal

 Vagy magas a karbonlábnyoma.



Köszönetnyilvánítás

 A kutatás a tématerületi kiválósági program „Digitalizált turizmus”
alprojektjének része.


