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Lépések a fenntarthatóság felé – Hibrid lektorált tudományos folyóirat és szakmai magazin 
A Lépések a fenntarthatóság felé c. szaklap évente négyszer jelenik meg a KÖVET 
és a TTMK szerkesztésében. Előfizetésben terjeszti a KÖVET Egyesület. Előfizet-
hető a www.kovet.hu internetes oldalon, a +36-20-246-9541 telefonszámon 
vagy az info@kovet.hu címen. Az éves előfizetés díja 5000 Ft (önköltségi ár 
magánszemélyeknek), illetve 10 000 Ft (támogatói ár). A szaklap KÖVET-tagok 
számára ingyenes. 

A megjelent cikkek a szerkesztőség jóváhagyásával és a forrás megjelölésével sza-
badon közölhetők. A tudományos rovatokban megjelenő cikkeket a Magyar Tudományos 
Művek Tárában (MTMT) lektorált szakcikként regisztrálják.

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért a környezettudatos és társadalmilag 
felelős szervezeti működést segítő nonprofit, független szervezet, amely az INEM, a GRI és 
a Global Footprint Network nemzetközi hálózatának tagja. H-1062 Budapest, Aradi u. 63.  
+36-20-246-9541 | info@kovet.hu | www.kovet.hu | Facebook/kovetegyesulet

A TTMK [Tisztább Termelés Magyarországi Központja] a UNIDO/UNEP által kezde-
ményezett tisztább termelési központok nemzetközi hálózatának tagja, amelynek 
célja a megelőző környezetvédelem magyarországi elterjesztése.
H-1093 Budapest, Fővám tér 8. | 06-1-482-5251 | ttmk@uni-corvinus.hu  
http://hcpc.uni-corvinus.hu
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LÁTHATATLAN TURIZMUS
Én még ahhoz a generációhoz tartozom, akinek teljesen természetes 
a fiatalok számára ma már nagyon furcsán hangzó, „Cipőt a cipő-
boltból!” reklám. Nem születtem bele a fogyasztói társadalomba. 
A gyerekkori emlékeim között keresgélve, a turizmus számomra a 
bakonyi kirándulást, balatoni nyaralást, esetleg egy pozsonyi város-
nézést jelentett. A rendszerváltással sok minden megváltozott. 
Ahogy természetessé vált, hogy nem csak egyféle cipőbolt van, úgy 
azzal is megismerkedtünk, hogy a turizmus jóval több, mint egy-egy 
kalandos nyaralás a vállalati üdülőben. Ahogy a turizmus tömegje-
lenséggé vált, a káros környezeti hatása is egyre nyilvánvalóbb lett. 
Élhetetlenné váltak az éjjel-nappal lüktető bulinegyedek, a törté-
nelmi belvárosokból a helyi lakosok nyugalomra vágyva kiköltöznek 
a külvárosokba. Az egyre élvezhetetlenebbé váló hagyományos ide-
genforgalmi célpontok miatt, a kevésbé zsúfolt területek iránt is nő 
az érdeklődés. Magyarországon talán nincs olyan kistérség, ahol ne 
szerveznének valamilyen fesztivált. Ennek a hatását érdemes több 
oldalról végiggondolni, bár megélhetést jelenthet az ottlakóknak, de 
könnyen el is veszítheti az odaérkező tömeggel azt a hangulatot, ami 
miatt kezdetben az emberek elkezdtek érdeklődni a hely iránt. Az 
ügyes üzletemberek találékonyan használják ki a városi ember vidéki 
romantikáját, természet utáni vágyát. Az óvatlan turista vagyonokat 
fizethet egy zsíroskenyérért és egy-egy padláson töltött igazán 
autentikus vidéki éjszakáért. 

Érdekes megtapasztalás az is, hogy a sok lehetőség között nem olyan 
könnyű megtalálni azt, ami igazán nekünk való. Szükség van a nyitott-
ságra, az új dolgok kipróbálására, ugyanakkor érdemes belátni azt is, 
hogy attól, hogy valami divatos, vagy akár fenntartható, attól még nem 
biztos, hogy nekünk való.   Belső korlátaink, mint a hűséges árnyak 
kísérnek minket nyaralásainkra is. Én teljesen egyetértek Agatha 
Christie hallhatatlan detektívjével, Poirot mesterrel, hogy központi 
fűtés, szilárd burkolatú utak és a színházak alapvetően szükségesek 
az élvezhető élethez. Ebből az is valószínűsíthető, hogy nem én vagyok 
a tanyasi turizmus fő célközönsége.  
Hogyan lehetek fenntarthatóbb, felelősebb, mint városnéző turista? 
Az egyik trükköm, hogy kerülöm a csúcsidőszakokat. Novemberben 
vagy februárban - sokkal olcsóbban – a hétköznapi arcát (is) megmu-
tatja egy város.  És ami talán még fontosabb, hogy nem ÉN vagyok ott, 
hanem az, hogy én OTT vagyok. Jó kaland, hogy a helyi szokásokhoz 
alkalmazkodva szinte láthatatlanná lehet válni, mintha gyerekkorunk 
meséinek varázsköpenyét vennénk fel. 
A Lépések aktuális számát olvasva lélekben is készüljünk fel a következő 
turistaszezonra. Szeressük és fogadjuk el magunkat olyannak, ami-
lyenek vagyunk, keressük azt, ami valóban érdekes számunkra. Értsük 
meg azt, aki másként keresi a saját örömét, közben tiszteljük a vendég-
látót, kíméljük a környezetet és engedjük meg az egónknak is, hogy egy 
kicsit szabadságra menjen.
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