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a nyilvános társadalmi egyeztetés keretében 

Készítette: Turisztikai Tanácsadók Szövetsége 

Tisztelt Öko Zrt.! 

Ezúton küldjük észrevételeinket az NTS 2030 SKV Társaságuk által készített anyagára 

vonatkozóan, élve a társadalmi egyeztetés publikált lehetőségével. 

Magyarország Kormányának honlapján biztosított lehetőséget a Nemzeti Turizmusfejlesztési 

Stratégia 2030 felülvizsgálatához kapcsolódóan, az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Kormányrendelet alapján kidolgozott környezeti 

értékelés véleményezésére, amely lehetőséggel ezúton élünk. 

Dicséretes, hogy a turizmus-kormányzat elkészíttette és társadalmi vitára bocsátotta a 

Stratégia környezeti értékelését. Örvendetes, hogy egy rendkívül felkészült, az ilyen 

vizsgálatok módszertanát és dinamikáját mélyen ismerő, ebben referenciákkal bíró szakmai 

szervezet végezte el a munkát. A vizsgálat egész anyagából kitűnik hozzáértésük, 

mindazonáltal alábbi hozzászólásunk nem a vizsgálat teljes értékelését, csak a 

hozzáfűznivaló észrevételeket tartalmazza.  

A szerzők az anyag kiindulásaként kérdéseket fogalmaztak meg: 

A Stratégiában (NTS 2030) tervezett turisztikai forgalomnövekedés megoldható-e anélkül, 

hogy 

•  az érintett környezet állapota elfogadhatatlanul (az érintett területen élők és a turisták 

számára) romlana, 

•  az érintett terület lakossága számára az élhetőség, és így a „vendégszeretet színvonala” 

veszélybe kerülne, 

•  az érintett attrakciók élvezhetetlenné válnának,  

• az érintett környezeti értékek minősége számottevően romlana? 

 A keletkező többletbevételek elegendőek lehetnek-e az esetleges problémák (lásd előző 

kérdés) kezelésére, ellensúlyozására, illetve léteznek olyan csatornák, amelyek ezt 

biztosítják? 

Van-e célok megvalósításának környezeti fenntarthatóság szempontjából elháríthatatlan 

akadálya?  

Véleményünk szerint ezek a kérdések indokoltak, azonban túl általánosak. 

A kérdés szerintünk nem az, hogy a forgalomnövekedés megoldható-e a környezet romlása, 

az élhetőség veszélybe kerülése ,az attrakciók élvezhetetlenné válása, a környezeti értékek 

romlása nélkül, hanem az , hogy a környezeti hatásvizsgálattal érintett anyag  

megfelelőnek tartja-e a Stratégia környezeti hatásokra tekintettel lévő tervezési 

gondosságát, beépítette-e és sikerrel építette-e be a tervezési szempontok közé a 

környezet és élhetőség megőrzését, ha pedig nem, akkor hogyan kellett volna és 

melyek azok a konkrét javaslatok amelyekkel  ezt meg kell kísérelni.  

Az értékelő kérdésekre keresett válasz során az alábbi lényeges kiinduló megállapításokat 

teszik: 



A stratégiai jellegű dokumentumokban szereplő terveknek éppen a stratégiai jellegük miatt 

többnyire nem valamilyen határértékrendszernek kell megfelelniük (ez a konkrétság 

hiányában nem is lehetséges), hanem meghatározott (jogszabályi, stratégiai, stb.) elveknek, 

prioritásoknak, céloknak. Az ezeket (elveket, prioritásokat, célokat) összefogó 

feltételrendszer hiányában nem lehet a változásokat minősíteni, mert hiányozna a 

viszonyítási alap. Szükséges tehát a környezetvédelmi feltételrendszer (viszonyítási alap) 

kialakítása.  

Ezeket a téziseket messzemenően indokoltnak gondoljuk, azonban az adott válaszokat nem. 

A szerzők „Fenntarthatósági értékrend” lefektetésére vállalkoznak. A fenntarthatósági 

kritériumok meghatározásával általános kritériumrendszert próbálnak megadni, amely a 

környezeti értékelés során egyfajta tervezési követelményként alkalmazható. A 

fenntarthatósági kritériumok azokat a szempontokat határozzák meg, amelyek a környezeti-

természeti szempontból fenntartható társadalmigazdasági folyamatok és magatartás alapját 

képezik.  

Sajnálatos módon az NTS 2030 tervezési anyagának épp a környezeti kockázatokkal 

kapcsolatos veszélyeire az SKV éppen ugyanilyen általános fenntarthatósági kritériumokkal 

válaszol, aminek eredménye az lesz, hogy a vizsgálat nem eredményez változást az NTS 

2030 – környezeti hatásokat esetlegesen ignoráló – megközelítésében, még a 

monitorizáláshoz sem adva muníciót. 

A gazdasági és társadalmi kihatású folyamatok az NTS 2030 deklaratív és kétségkívül 

nemes célkitűzéseinek közepette elindulnak a maguk útján, 500 milliárd forintos ipari 

méretű büdzsével több mint 400 projekt kivitelezése indult el, amelyek önmagukban is, 

de főleg összességükben (a célzott pozitív gazdaságélénkítési és munkahelyteremtési 

hatások mellett) számos környezeti hatással járnak majd.  

Ezek Stratégiai Környezeti Vizsgálata sem külön-külön sem – s ez különösen aggályos- 

összességében nem kerül mérésre, csak a meghatározott üzemméretű, beruházási 

volumenű beavatkozásokhoz kapcsolódik majd limitált hatásvizsgálati előírás. 

A paradigmaváltás utáni fejlesztések igen koncentráltak, versenyképességi okokból a kiemelt 

térségekre nagy fokon koncentrált beruházások jutnak, s ezek – például az eddig érintetlen 

Fertő-tavi világörökségi táj szálloda, látogatóközpont stb. fejlesztései nem kerülnek az SKV 

horizontjába. 

A pontszerű fejlesztéseket felváltó, jól márkázható magterületek – miközben marketing 

szempontból esélyesebbek a forgalomgenerálásra – környezetileg a veszélyes zónába 

kerülhetnek. A Budai Vár és a Bulinegyed jelenségei egy proaktív környezeti 

kármenedzselést igényelne. Az SKV ennek részletesebb nevesítésére is vállalkozhatott 

volna. 

Az Európai Turizmus Indikátor Rendszer indikátorai közül számos indikátor kiválasztása 

mellett és helyett a hazai helyzetre specifikus indikátorok megnevezése is kívánatos lett 

volna. 

(Az ETIS megközelítését, a turisztikai fogadóterületek fejlesztésének-menedzselésének 

fenntarthatóságára vonatkozó keretrendszerének kísérletét példaértékűnek tartjuk.)   

A vizsgálat készítője számos helytálló megállapítást tesz (a megállapítások nem idézetek): 

Az NTS2030 Iránykijelölő tervezési anyag nem jelöl ki konkrét fejlesztéseket. 

A tényleges hatások nem ítélhetők meg, mert valójában a beavatkozások területi bontása 

nem került definiálásra. 

A fejlesztések környezetileg fenntartható jellege a végrehajtás módján múlik majd. 



A pályázatok esetén a projekt hatásairól a beruházó önbevallás-szerűen nyilatkozik. 

A falusi turizmus – mint természetéből adódóan környezetileg fenntartható turizmus 

terméktípus- alig jelenik meg az NTS ben . 

Az igényes és minőségi – magas költéssel járó – turizmus gyakorlat nem jelent 

automatikusan környezettudatosságot is. 

A fejlesztések meghatározását generáló szervezetrendszer túlközpontosítottsága 

kérdőjeleket vethet fel a környezetvédelmi szempontok érvényesítése tekintetében. 

Kívánatos, hogy a fejlesztésekbe az érintettek is bekapcsolódjanak. 

A fejlesztések második fázisában az állami szerepvállalás már csökken – a folyamatoknak 

egyre inkább önfenntartóknak kell lenniük –, így célszerű a környezetvédelmi kontrollt, az 

SKV intelmeinek érvényesítését a fejlesztések első fázisában explicit módon érvényesíteni, 

amig több forrás van rá. 

A szerzők leszögezik, hogy az SKV-ban felállított fenntarthatósági kritériumok sokkal inkább 

szemléletmódot kívánnak rögzíteni, semmint mérhető és számonkérhető feltételeket. 

Korlátozhatóan ítélhető meg, hogy a szándékolt keresletnövekedés a fenntarthatóságot nem 

befolyásolja-e hátrányosan. 

Az NTS 2030 igen általános fejlődési irányokat jelöl ki, nem kötelezi el magát 

környezeti hatásokat illetően mérhető attrakció, vagy infra-szuprastrukturális 

kínálatfejlesztések felé. Ezzel meghagyja az ad hoc döntések magas tervezési szinten 

kívánatos környezeti kontrollok mellőzésének gyakorlatát. A környezeti hatásértékelés 

így üres térben mozog, gyakorlatilag projektenként dől majd el, hogy a környezeti hatások 

elemzése és kezelése megtörténik-e. 

Tekintettel arra hogy a turizmus növekedésének környezeti aggályai, negatív hatásai – 

overturizmus stb. – immár helyenként hazánkban is aggasztó méreteket öltöttek, 

mulasztásos jellegűnek tekinthető az NTS 2030 részéről, hogy a térbelileg szélsőségesen 

egyenlőtlen látogatóáram kezelését (Vár, Bulinegyed) nem emelte be az NTS 2030 stratégiai 

céljai közé operatív fejlesztési intézkedésekre történő lebontással, az SKV készítői pedig e 

mulasztásra nem hívva fel a figyelmet, épp a szakterületükön bírt magas szintű tudásuk 

birtokában sem tették meg a jelzéseket , kritikai észrevételeket a vizsgált tervezési anyag 

felé. 

A fejlesztések számos térségben, például a Fertő világörökségi rurális tájvidékén (hatalmas 

látogatóközpont, szálloda stb.) stb. már elindultak, a környezeti hatások érvényesülni fognak 

akkor is ha az NTS 2030 és az azt olvasó, de a valóságos fejlesztésekre nem kitekintő SKV 

szerzők nem veszik elemzés alá, mert kikerül horizontjukból. 

Nem terjedt ki a vizsgálat azokra – az NTS2030 anyagától formálisan független – de a 

vizsgált tárgyat, a hazai turizmusfejlesztés környezeti-társadalmi fenntarthatóságát érintő 

szakmai megközelítésekre és gyakorlatokra, amelyek már lépéseket is tettek a turizmus 

fejlesztés mérésére, a hatások elemzésére, és a következtetések levonásának 

megalapozására. Ilyen a Budapesti Gazdasági Egyetem és a TDM Szövetség által 

kidolgozott „Települések turisztikai potenciáljának mérését szolgáló Turisztikai Komplex 

Mutató”. Ez egy olyan globális index, amely alkalmas a települések turizmusa 

teljesítményének megállapítására, rangsorolására. E számítások elvégzése eredményeként 

mutatónként, mutatócsoportonként és végül a TKM tekintetében láthatóvá válik a települések 

sorrendje. Ezzel a rendszerrel egy-egy település, TDM csoport által lehatárolt település-

csoport saját magát képes pozícionálni. E kidolgozott modellben szerepel egy13 tényezős 

vizsgálat: a helyi lakosság elégedettségi indexe stb. A helyi lakosság elégedettségi mutatóit 

tovább árnyalták a lakosság turizmussal kapcsolatos bizalmat érzékeltető egyetértési 

indexével. 



A modellt elsőként a nagy számú TDM szervezettel bíró és a kiemelt turizmusfejlesztési 

térséggé vált Balaton Régióban tesztelték, a Balaton Törvényben rögzített 51 part menti, 

illetve partközeli településre, településeként 60-70 indikátor tekintetében (megfelelő 

volumenű adattal, 1000 feletti mintán), két egymástól 5 év távolságra lévő időpontra 

összeállítva (2007, 2012), de az adaptálható más településekre régióra is. 

Az egyes elemeket egy ötfokozatú skálán értékelhették a válaszadók, majd 13 elemnek 

településcsoportokként és öt kiemelt település esetében az átlagát vették, az átlagos értékek 

átlagának kiszámításával nyolc elégedettségi indexet kaptak. 

Az akadémikus szféra és a turizmus helyi-régiós érdekeltjeinek erőfeszítései a 

turizmusfejlesztés versenyképessége és fenntarthatósága mérésére össze kellene 

kapcsolódjon a turizmus állami irányítása által felvállalt történelmi küldetéssel, a helyi 

és az országos tervezés nem élhet külön életet. Erre az SKV készítői, akik a bevonás 

fontosságát deklaráció szinten megemlítik, konkrétabb intelmeket is megfogalmazhattak 

volna.   

Az NTS 2030 stratégiai célkitűzése szerint hazánknak a Világgazdasági Fórum Turizmus 

Versenyképességi Indexe szerinti listán a 2017-ben elfoglalt 49. helyről 2030-ig a 30. helyre 

kell felzárkózni. Az NTS 2030 szerzői és a dokumentumot kormányhatározati szinten 

elfogadó állami szereplők mértékadó, hiteles dokumentumnak tekintik a Jelentést, ezért 

indokolt a mű 14 db – turizmus versenyképességet mérő – indikátora közül a 9. számú, a 

környezeti pillér részleteit, az összetevő indikátorokat górcső alá venni. (Ezen összetevők 

súlyozatlan átlaga adja az adott pillér értékelését.) Nos a Jelentés szerint Magyarország a 

(környezetvédelmi) szabályok szigorúsági rangsorában a 73. helyet, e szabályok 

érvényesítésének listáján a 90.helyet, a turizmusfejlesztés fenntarthatósága tekintetében a 

120.helyet kapta (A kérdés arra irányult: mennyire hatékonyak a kormány erőfeszítései 

abban, hogy a turizmus fenntartható fejlődését biztosítsa.) 

Mindez álláspontunk szerint elég ok arra, hogy a turizmusfejlesztés környezeti 

hatásainak vizsgálata során olyan specifikus indikátorrendszert és követési 

mechanizmust szorgalmazzon az NTS 2030 környezeti értékelését nyújtó szakmai 

grémium, amely nemcsak általános megállapításokkal illeti a lényegében 

deklarációszintű koncepció jellegű tervezési dokumentumot (az NTS2030-t) hanem 

kezdeményezi fenntarthatóbb fejlesztést konstituáló tervezési technikák használatát 

az anyag felülvizsgálatában. 
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