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Fenntarthatósági önértékelő eszköz
Célcsoport és célkitűzések
A fenntarthatósági önértékelési eszközt a turisztikai mikro- és kisvállalkozások (MKV-k) számára
tervezték. Az eszköz célja, hogy mérje a turisztikai MKV-k teljesítményét a fenntartható turizmus főbb
területein. A vállalkozás belső politikáira és gyakorlatára összpontosít, és rávilágít, hogy a meglévő
gyakorlatok hol támogatják a fenntartható turizmust, és melyek azok a területek, amelyek fejlesztésre
szorulnak.
Az eszköz a Globális Fenntartható Turizmus Tanácsa (GSTC) által kidolgozott kritériumokra épül
(szállodák és utazásszervezők, V3 - 2016. december 21.). Ezek a kritériumok azonos értelmezési alapot
nyújtanak arról, mit jelent a „fenntartható idegenforgalom”, és azokat a minimális követelményeket
képviselik, amelyeknek minden turisztikai vállalkozásnak meg kell felelnie. A GSTC-kritériumokra
épülve az önértékelési eszköz a következő négy részből áll:
-

Fenntarthatósági tervezés és fenntartható gazdálkodás a turisztikai iparágban
A fenntartható turizmus társadalmi és gazdasági előnyeinek maximalizálása a helyi közösségek
számára
A fenntartható turizmus előnyeinek maximalizálása a kulturális örökség javára
A turizmus negatív környezeti hatásainak enyhítése

-

Az egyes területekre vonatkozó kritériumokat és mutatókat átdolgoztuk, hogy jobban alkalmazhatóak
legyenek a turisztikai mikro- és kisvállalkozások számára.
Az eszköz egy kérdőívre épül, amelyben minden kérdéshez (a GSTC-kritériumok és -mutatók alapján)
a következő mérés értékelés kapcsolódik:
Mérték

Mértékrendszer

Leírás

4

Igen

Elegendő előrelépés történt a feladat teljesítése felé

3

Nagymértékben

Stabil előrelépés történt a feladat teljesítése felé

2

Kismértékben

A feladattal kapcsolatos kezdeti fogalmi és tervezési munka elkezdődött

1

Nem

A feladat megvalósítása nem kezdődött még el

0

Nem releváns

Ez a feladat nem kapcsolódik a műveleteimhez

Fenntarthatósági teljesítmény önértékelése
Az önértékelési eszközt mind a Sustain-T képzés részeként, mind a turisztikai mikro- és kisvállalkozások
valós, napi működése során is lehet használni. A Sustain-T képzés első lépéseként javasolt a
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fenntarthatósági teljesítmény önértékelését elvégezni. Ennek célja, hogy segítse a felhasználókat
vállalkozásuk fenntarthatóságának értékelésében és az alulteljesítő területek beazonosításában. Az
eszköz továbbá olyan tanulási tevékenységekre fókuszál, amelyekkel javítható a vállalkozás
fenntarthatósága. A Sustain-T 1-4 modulok összefüggnek az önértékelés területeivel, továbbá
világosan és tömören magyarázzák meg, miként lehet a fenntartható gyakorlatokat az idegenforgalmi
vállalkozások üzleti tevékenységébe integrálni, beépíteni. A képzés mellett az önértékelési eszközt
minden idegenforgalmi vállalkozás bármikor használhatja a fenntarthatósági teljesítményének
értékelésére és a lehetséges fejlesztések tervezésére.
Az önértékelés elvégzése a következő lépéseket tartalmazza:
1. Olvassa el figyelmesen az önértékelési eszköz kritériumait és mutatóit.
2. Válaszoljon a kérdésekre úgy, hogy kiválasztja a legmegfelelőbb mérőszámot, amely azt mutatja,
hogy az Ön vállalkozása milyen mértékben felel meg a mutatónak (lásd a fenti táblázatot).
3. A válaszai alátámasztásához gondolja végig, mivel tudja azt alátámasztani. Ez lehet például akár
egy dokumentum is, amely igazolja a mutató betartását.
4. Ha az eszköz offline verzióját használja, számítsa ki a pontszámot, és olvassa el a kapott
pontszámhoz kapcsolódó értékelést. Ha az eszköz online verzióját használja, kattintson a
megfelelő válaszlehetőségekre, küldje el a válaszokat, és olvassa el az értékelést, amit a rendszer
az Ön számára generál.
5. Ha az önértékelési eredmények azt mutatják, hogy a fenntarthatóság bizonyos területein
vállalkozása alulteljesít, kövesse a visszajelzésben szereplő javaslatokat, és tanulmányozza a
témához kapcsolódó anyagokat. Így ötleteket szerezhet arra vonatkozóan, hogy hogyan teheti
vállalkozását fenntarthatóbbá.
6. Állítson be prioritásokat és tervezzen olyan javító intézkedéseket, amelyeket egy meghatározott
időn belül (rövid, közép vagy hosszú távon) tud megvalósítani. A prioritások meghatározásakor
kritérium lehet:
-

a cselekvés fontossága;
a cselekvés sürgőssége;
befektethető/rendelkezésre álló erőforrások.

A rendelkezésre álló erőforrások beazonosításához használja a Sustain-T erőforrás-feltérképező
eszközt.
7. Dolgozzon ki egy cselekvési tervet célkitűzésekkel, tevékenységekkel, költségvetéssel, időbeni
ütemtervvel és feladatokkal, majd hajtsa végre a cselekvési tervet. Kísérje figyelemmel és mérje
az eredményeket. Használja a Sustain-T ötletalkotó eszközt a fenntarthatóság javítására irányuló
közös kezdeményezések/együttműködések kialakítására.
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8. Végezze el a második önértékelést, hogy megtudhassa, hogyan sikerült javítani a fenntarthatósági
teljesítményt.
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Önértékelő kérdőív
KRITÉRIUMOK

MUTATÓK

A SZEKCIÓ:

FENNTARTHATÓSÁGI TERVEZÉS ÉS FENNTARTHATÓ IRÁNYÍTÁS

A1 Fenntarthatósági
irányítási rendszerek

Alkalmaz az ön vállalata fenntarthatósági irányítási rendszert?

A2 Személyzet
bevonása

Nyújt-e az Ön vállalkozása útmutatást és képzést az alkalmazottaknak a
fenntarthatósági irányítási rendszer megvalósításában betöltött szerepükről és
felelősségükről?

A3 Jelentés és
kommunikáció

Tájékoztatja-e az Ön vállalkozása az ügyfeleit és az érdekelteket a fenntarthatósági
politikájáról, tevékenységeiről és teljesítményéről? Ösztönzi-e a támogatásukat?

A4 Vásárlói élmény

Figyelemmel kíséri-e a vállalkozás az ügyfelek termékekkel és szolgáltatásokkal való
elégedettségét, beleértve a fenntarthatósági szempontokat? Nyilvántartja-e a
korrekciós intézkedéseket?

A5 Pontos promóció

Promóciós anyagaiban és marketing kommunikációjában nyújt-e az Ön vállalkozása
pontos és átlátható információt termékeiről és szolgáltatásairól, beleértve a
fenntarthatóságra vonatkozó aspektusokat is?

Egy jó rendszernek foglalkoznia kell környezetvédelmi, társadalmi, kulturális és gazdasági
kérdésekkel, valamint a szolgáltatások minőségével, emberi jogokkal, egészséggel és
biztonsággal, kockázat- és válságkezeléssel. Képesnek kell lennie a folyamatos fejlődés
nyomon követésére/monitorozására.

MÉRTÉKRENDSZER
Igen

Nagymértékben

Kismértékben

Nem

N/A
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A6 Az épületek
hatása a környezetre

Az épületek/infrastruktúra tervezésekor, helyszínek kiválasztásakor, ahhoz való
megközelíthetőség megtervezésekor figyelembe vette-e Ön a táj sajátosságait?

A7 Fenntartható
gyakorlatok és
anyagok

A helyi sajátosságoknak megfelelő és fenntartható anyagokat, gyakorlatokat és
kézműves munkát használt az Ön vállalkozása épületeinek, helyiségeinek építése,
tervezése és/vagy díszítése során?

A8 Hozzáférhetőség

A vállalkozás tulajdonában lévő, vállalkozás által üzemeltetett vagy használt
helyszínek és épületek mindenki számára hozzáférhetőek, beleértve a speciális
igényű embereket is?

MÉRTÉKRENDSZER
Igen

Nagymértékben

Kismértékben

Nem

N/A

A vállalkozás által nyújtott turista tevékenységek mindenki számára hozzáférhetőek,
beleértve a speciális igényű embereket is?
Az Ön vállalkozása egyértelmű és pontos információkat nyújt az ajánlatainak
hozzáférhetőségéről?
A9 Tájékoztatás
és értelmezés

Tájékoztatja-e az Ön vállalkozása az ügyfeleket a helyi/meglátogatott terület
természeti környezetéről, kultúrájáról és örökségéről?
Tájékoztatja-e az Ön vállalkozása az ügyfeleket a helyi/meglátogatott területeken
elvárt megfelelő viselkedéséről?

A10 Desztináció iránti
elkötelezettség

Részt vesz-e az Ön vállalkozása a fenntartható turizmus tervezésében és
irányításában ott, ahol van rá lehetőség?

B SZEKCIÓ:

A FENNTARTHATÓ TURIZMUS TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI ELŐNYEINEK MAXIMALIZÁLÁSA A HELYI KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA
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B1 Közösségi
támogatás

Támogat-e az Ön vállalkozása a helyi közösség infrastruktúrájával vagy társadalmi
fejlődésével kapcsolatos bármilyen kezdeményezést/projektet?

B2 Helyi munkaerő
alkalmazása

Hangsúlyt fektet-e az Ön vállalkozása a helyi lakosok foglalkoztatására?

B3 Helyi beszerzés

Az Ön vállalkozása helyi vállalkozóktól szerez-e be termékeket és szolgáltatásokat?

B4 Helyi vállalkozók

Együttműködik-e az Ön vállalkozása más helyi vállalkozókkal a fenntartható
termékek és szolgáltatások promóciója és értékesítése érdekében?

B5 Kizsákmányolás és
zaklatás

Létezik-e az Ön vállalkozásában olyan intézkedés, amely megakadályozza a
kizsákmányolás, a diszkrimináció és a zaklatás minden formáját?

B6 Egyenlő esélyek

Az Ön vállalkozása mindenki számára egyenlő foglalkoztatási esélyeket nyújt?

B7 Tisztességes
munka

Az Ön vállalkozása tiszteletben tartja-e a munkavállalók jogait, a szabványokat és a
munkaviszonnyal kapcsolatos rendeleteket?
Nyújt-e az Ön vállalkozása rendszeres továbbképzést alkalmazottainak?

B8 Közösségi
szolgálat

Létrehozott-e az Ön vállalkozása visszajelzési/panaszkezelési mechanizmust a helyi
közösségek számára?

B9 Helyi megélhetés

Döntéshozatali folyamataiban az Ön vállalkozása figyelembe veszi-e helyiek
megélhetését? (vízkészletek, megközelíthetőség, stb.)?

MÉRTÉKRENDSZER
Igen

Nagymértékben

Kismértékben

Nem

N/A
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MÉRTÉKRENDSZER
Igen

Nagymértékben

C SZEKCIÓ:

A FENNTARTHATÓ TURIZMUS ELŐNYEINEK MAXIMALIZÁLÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG JAVÁRA

C1 KULTURÁLIS
INTERAKCIÓK

Az Ön vállalkozása menedzseli és népszerűsíti-e a kulturális helyszínek és a helyi
közösségek meglátogatását az elfogadott iránymutatások és a meglévő jó
gyakorlatok szerint?

C2 Kulturális
örökség védelme

Támogatja-e az Ön vállalkozása a helyi kulturális örökség védelmét?

C3 Kultúra és örökség
bemutatása

Részét képezi-e a helyi művészet, kézművesség, kulturális örökség és hagyományok
az Ön kínálatának?

C4 Műtárgyak
használata

Az Ön vállalkozása kellő figyelmet fordít-e arra, hogy a történeti és régészeti
műtárgyak csak és kizárólag akkor legyenek értékesítve vagy megjelenítve. ha azt a
törvény megengedi?

D SZEKCIÓ:

A TURIZMUS NEGATÍV KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ENYHÍTÉSE
D1 Erőforrások megőrzése

D1.1 Környezetbarát
vásárlás

Rendelkezik-e az Ön vállalkozása olyan írásos beszerzési politikával, amellyel az
élelmiszerek, italok, fogyóeszközök és egyéb anyagok tényleges beszerzése során
egyértelműen előnyben részesít helyi és/vagy ökológiailag fenntartható termékeket?

D1.2 Helyi beszerzés

Vállalkozásának beszerzési politikája egyértelműen előnyben részesíti-e az
újrafelhasználható, visszaváltható és újrahasznosított árukat, amennyiben azok

Kismértékben

Nem

N/A
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rendelkezésre állnak, törekszik-e a csomagolóanyagok lehető legnagyobb mértékű
elkerülésére?
D1.3
Energiatakarékosság

Az Ön vállalkozása rendszeresen ellenőrzi-e az egy adott turisztikai tevékenységhez
(vendégéjszaka, látogatók stb.) tartozó forrásonkénti teljes energiafogyasztást?

D1.4 Vízvédelem

Rendszeresen ellenőrzi-e az Ön vállalkozása az egy adott turisztikai tevékenységhez
tartozó (vendégéjszaka, látogatók stb.) forrásonként felhasznált teljes
vízfogyasztást?
D2 Szennyezés csökkentése

D2.1 Üvegházhatású
gázok kibocsátása

Az Ön vállalkozása kiszámítja-e az összes közvetlen és közvetett üvegházhatást okozó
gázkibocsátást, és figyelemmel kíséri-e a szén-dioxid-kibocsátást (kibocsátás és
ellensúlyozás) turisztikai tevékenységként vagy vendégéjszakánként?
Tesz-e olyan intézkedéseket, amelyekkel csökkenti vagy elkerüli az éves
üvegházhatású gázkibocsátás növekedését?

D2.2 Közlekedés

Tájékoztatja-e az Ön vállalkozása az ügyfeleket, az alkalmazottakat és a beszállítókat
a közlekedéssel kapcsolatos üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére
irányuló gyakorlati intézkedésekről/lehetőségekről?

D2.3 Szennyvíz

A szennyvizet az önkormányzat vagy egy kormány által jóváhagyott kezelési
rendszerbe helyezi el az Ön vállalkozása?

MÉRTÉKRENDSZER
Igen

Nagymértékben

Kismértékben

Nem

N/A
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D2.4 Szilárd hulladék

Méri és rögzíti-e az Ön vállalkozása az eldobott és újrahasznosított szilárd hulladék
típusát és mennyiségét?

D2.5 Káros anyagok

Megpróbálja-e az Ön vállalkozása minimalizálni a káros vegyi anyagok használatát
úgy, hogy azokat környezetbarát termékekkel helyettesíti?
Az Ön vállalkozásánál használt vegyszerek tárolása és kezelése a megfelelő
szabványoknak megfelelően történik?

D2.6 A szennyezés
csökkentése

Van-e az Ön vállalkozásának olyan konkrét politikája, amely elősegíti a zaj-, fény-, vízés levegőszennyezés, valamint az erózió és talajszennyezés minimalizálását?
D3 A biológiai sokféleség, az ökoszisztémák és a tájak megőrzése

D3.1 Biológiai
sokféleség megőrzése

Az éves költségvetés valamekkora részét elkülöníti-e a vállalkozás a természeti
területek védelmével vagy biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos
projektek/kezdeményezések támogatására?

D3.2 Invazív fajok

Ha vannak olyan gyomok, vadon élő állatok vagy kórokozók (invazív idegen fajok),
amelyek a vállalat telephelyén vannak, részt vesz-e olyan programban, amely
korlátozza a terjedésüket, lehetőleg ellenőrzés alatt tartja vagy megszünteti őket?
Tekintse át a helyszínek tereprendezését, és fontolja meg a helyi fajok valószínűségét.

D3.3 Látogatás a
természetes
élőhelyeken

Amennyiben a vállalkozása a működése során kapcsolatba kerül a természettel, tesze a hatások csökkentése, és ha szükséges, tevékenysége által okozott zavar elhárítása
érdekében lépéseket?

MÉRTÉKRENDSZER
Igen

Nagymértékben

Kismértékben

Nem

N/A
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KRITÉRIUMOK

D3.4 Vadvilág
betakarítása és
kereskedelme

MUTATÓK

Az Ön vállalata megfelel-e a vadvilág betakarítására, fogyasztására, megjelenítésére
és értékesítésére vonatkozó helyi és nemzetközi előírásoknak?

MÉRTÉKRENDSZER
Igen

Nagymértékben

Kismértékben

Nem

N/A
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Online önértékelési eszköz
Az önértékelési eszköz online verziója elérhető a projekt honlapján és az e-learning platformon. Az
eszköz négy részből áll, amint azt a kérdőív mutatja. Tartalmazza a szöveges verzió összes kérdését, és a
fenti táblázatban szereplő mértékrendszerhez hasonló válaszlehetőségeket kínál.
Annak érdekében, hogy az eszköz segítségével elvégezzük az önértékelést, mindegyik kérdésre csak egy
releváns választ kell adni. A rendszer nem teszi lehetővé a következő szakaszra való továbblépést
anélkül, hogy az aktuális szakasz összes kérdésére válaszolt volna.
Az online eszköz automatikusan kiszámítja az önértékelési pontszámot, és megadja azt az adott
szakaszhoz kapcsolódó, és a teljes kérdőív maximális pontszámának százalékában is. Az önértékelési
pontszám kiszámításához használt összes kérdésbe nem számítanak bele a nem relevánsként megjelölt
kérdések.
Az önértékelési eredményeket egy diagram formájában mutatjuk be, világosan jelezve a teljesítményt a
fenntarthatóság minden területén. A kvantitatív eredményeket egy írásos visszajelzés egészíti ki, amely
rámutat a lehetséges fejlesztés szempontjaira és linkeket ad a kapcsolódó tanulási anyagokhoz.

Visszajelzés az önértékelési eredményekről
Általános értékelés és ajánlások
Az ön vállalata <bajnok / teljesítő / követő / kezdő / újonc a fenntarthatóság területén>. A
fenntarthatóság önértékelésén az ön vállalata…%-t ért el. <folytatódik az alábbi szöveggel>
Pontszámtartomány

Teljesítményszint

Leírás

100% - 90%

Kiváló

Bajnok

89% - 70%

Jó

Teljesítő

69% - 50%

Átlag

Követő

49% - 30%

Közepes

Kezdő

29% - 0%

Gyenge

Újonc

Újonc (0-29%)
Általános értékelés:
Az Ön vállalkozásának egyértelműen szüksége van a fenntartható teljesítményhez kapcsolódó
előfeltételek biztosítására. Az Ön vállalkozása egy közép- és hosszú távú folyamat kezdetén áll,
amelynek célja a vállalkozás belső politikáinak és gyakorlatainak fejlesztése a nagyobb
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fenntarthatóság érdekében. Ezen a ponton hasznos lehet, ha külső tanácsot kér a vállalkozás
fenntarthatóságának javításához.
Ajánlások:
A fenntarthatóságot javító lépések vállalkozásonként eltérőek lehetnek. Az alábbi listában néhány
olyan ajánlást gyűjtöttünk össze, amelyek segítettek a turisztikai mikro- és kisvállalkozásoknak,
amelyek hasonló szintű fenntarthatósági teljesítményt nyújtottak.
► Rövid távú: Amit az Ön vállalkozása már most meg tud tenni
- Megfelelő kompetenciák biztosítása: Értékelje, hogy a vállalkozása milyen kompetenciákkal
rendelkezik a következő területeken: fenntarthatósági tervezés és irányítás; turisztikai
tevékenységek előnyeinek maximalizálása és negatív hatásainak minimalizálása a természeti
és társadalmi környezetre; a vállalkozás gazdasági fenntarthatóságának biztosítása.
- Hálózatosodás helyi, regionális és/vagy nemzeti szinten: Lépjen kapcsolatba a helyi
desztinációkezelő szervezettel vagy a turisztikai fenntarthatóságot elősegítő turisztikai
hálózatokkal/szövetségekkel. Kérje ki tanácsukat, tanuljon a tapasztalataikból, és fedezze fel
a fenntarthatóság fejlesztésének lehetőségeit.
- Erőforrásokhoz való hozzáférés: Használja a Sustain-T erőforrás-feltérképező eszközt a
vállalkozás erőforrásainak felméréséhez, melyeket a vállalkozás a fenntarthatóság javítására
fordíthat.
► Közép és hosszú távú: Amit az ön vállalata három éven belül tud megtenni
- Dolgozzon ki egy stratégiát: Kezdje a belső, fenntarthatóság fejlesztését célzó változási
folyamatot a „Fenntartható idegenforgalmi célkitűzéseink” projekttel.
- Feleljen meg a turisztikai fenntarthatósági szabványoknak: Végezzen el egy tanúsíttatási
folyamatot, mellyel egyrészt javíthatja a vállalkozás teljesítményét, másrészt pedig
népszerűsíti a fenntarthatóságot.
- Alkalmazottak továbbképzése: rendszeresen részesítse új és meglévő alkalmazottait olyan
munkahelyi képzésekben, amelyek révén megismerhetik a legfontosabb fenntarthatósági
kérdéseket.
Ezen kívül javasoljuk, hogy használja a Sustain-T képzési modulokat, amelyek röviden bemutatják az
idegenforgalmi vállalkozás fenntarthatóságával kapcsolatos elméleti fogalmakat, legjobb
gyakorlatokat és esettanulmányokat.

Kezdő (30-49%)
Általános értékelés:
A vállalkozás néhány kezdeti lépést már tett a fenntartható teljesítmény felé, de még mindig van
lehetőség jobban teljesíteni. Az Ön vállalkozása egy közép- és hosszú távú folyamat kezdetén áll,
amely a vállalkozás belső politikáit és gyakorlatait fejleszti a nagyobb fenntarthatóság érdekében.
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Ezen a ponton érdemes meggondolni, hogy hasznos lenne-e a vállalkozás számára, ha együttműködne
egy külső tanácsadóval, aki javaslatot tehetne arra vonatkozóan, hogy miként lehetne a vállalkozás
fenntarthatóságát javítani.
Ajánlások:
A fenntarthatóságot javító lépések vállalkozásonként eltérőek lehetnek. Az alábbi listában néhány
olyan ajánlást gyűjtöttünk össze, amelyek segítettek a turisztikai mikro- és kisvállalkozásoknak,
amelyek hasonló szintű fenntarthatósági teljesítményt nyújtottak, mint az Ön vállalkozása.
► Rövid távú: Amit az Ön vállalkozása már most meg tud tenni
- Erősítse meg készségeit: Értékelje, hogy vállalkozása milyen kompetenciákkal rendelkezik a
következő területeken: fenntarthatósági tervezés és irányítás; turisztikai tevékenységek
előnyeinek maximalizálása és negatív hatásainak minimalizálása a természeti és társadalmi
környezetben; a vállalkozás gazdasági fenntarthatóságának biztosítása.
- Hálózatosodás helyi, regionális és/vagy nemzeti szinten: Értékelje a vállalkozás kapcsolatait a
helyi desztinációkezelő szervekkel vagy az idegenforgalmi fenntarthatóságot elősegítő
turisztikai hálózatokkal/szövetségekkel. Próbáljon építeni a meglévő kapcsolatokra, vagy
hozzon létre új kapcsolatokat a releváns hálózatokkal annak érdekében, hogy feltárja, miként
tudja vállalkozásának fenntarthatóságát javítani.
- Erőforrásokhoz való hozzáférés: Használja a Sustain-T erőforrás-feltérképező eszközt a
vállalkozás azon erőforrásainak felméréséhez, melyeket a fenntarthatóság növelésére
fordíthat.
► Közép és hosszú távú: Amit az Ön vállalkozása három éven belül tud megtenni
- Stratégia továbbfejlesztése: Kezdje a fenntarthatóság javítását célzó belső folyamatot egy
„Fenntartható idegenforgalmi célkitűzéseink” projekttel.
- Csatlakozzon turisztikai fenntarthatósági standardokhoz: Javítsa teljesítményét és
népszerűsítse a fenntarthatóságot különböző fenntarthatósági standardok alkalmazásával.
- Alkalmazottak továbbképzése: rendszeresen részesítse új és meglévő alkalmazottait olyan
munkahelyi képzésekben, amelyek révén megismerhetik a legfontosabb fenntarthatósági
kérdéseket.
Ezen kívül javasoljuk, hogy használja a Sustain-T képzési modulokat, amelyek röviden bemutatják
az idegenforgalmi vállalkozás fenntarthatóságával kapcsolatos elméleti fogalmakat, legjobb
gyakorlatokat és esettanulmányokat.

Követő (50-69%)
Általános értékelés:
Az Ön vállalkozása fontos lépéseket tett a fenntartható teljesítmény felé. Az Ön vállalkozása egy olyan
közép- és hosszú távú folyamat kezdetén áll, amely a vállalkozás belső politikáit és gyakorlatait
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fejleszti a nagyobb fenntarthatóság érdekében. Viszont a folyamat során még számos kihívással kell
szembenéznie. Ezen a ponton érdemes meggondolni, hogy hasznos lenne-e a vállalkozás számára, ha
együttműködne egy külső tanácsadóval, aki javaslatot tehetne arra vonatkozóan, hogy miként lehetne
a vállalkozás fenntarthatóságát javítani.

Ajánlások:
A fenntarthatóságot javító lépések vállalkozásonként eltérőek lehetnek. Az alábbi listában néhány
olyan ajánlást gyűjtöttünk össze, amelyek már segítettek olyan turisztikai mikro- és
kisvállalkozásoknak, amelyek fenntarthatósági teljesítménye az Ön vállalkozásához hasonló szinten
van.
► Rövid távú: Amit az Ön vállalkozása már most meg tud tenni
- Növelje kompetenciát: Értékelje, hogy a vállalkozása milyen kompetenciákkal rendelkezik a
következő területeken: fenntarthatósági tervezés és irányítás; turisztikai tevékenységek
előnyeinek maximalizálása és negatív hatásainak minimalizálása a természeti és társadalmi
környezetben; a vállalkozás gazdasági fenntarthatóságának biztosítása.
- Hálózatosodás helyi, regionális és/vagy nemzeti szinten: Fejlessze vállalkozása
együttműködését a helyi desztinációkezelő szervekkel vagy az idegenforgalmi
fenntarthatóságot elősegítő turisztikai hálózatokkal/szövetségekkel. Próbáljon bekapcsolódni
a fenntartható fejlődésért létrehozott közös kezdeményezésekbe és projektekbe.
- Értékelje a potenciálját: Használja a Sustain-T erőforrás-feltérképező eszközt annak
felmérésére, hogy a vállalkozás milyen erőforrásokhoz férhet hozzá és milyen erőforrásokat
használhat a fenntarthatóság javítása érdekében. Vegyük figyelembe mind a vállalkozás belső
erőforrásait, mind a külső természeti és kulturális erőforrásokat. Használja az erőforrás
térképet, amely segít ötleteket generálni az új fenntarthatósági kezdeményezésekhez.
► Közép és hosszú távú: Amit az Ön vállalkozása három éven belül tud megtenni
- Stratégia továbbfejlesztése: Kezdje a fenntarthatóság javítására irányuló belső folyamatot a
„Fenntarthatósági turisztikai célkitűzéseink” projekttel.
- Alkalmazottak kompetenciáinak továbbfejlesztése: Győződjön meg arról, hogy a
munkavállalók számára nyújtott munkahelyi képzés hozzájárul a fenntarthatósági célok
eléréséhez. Új alkalmazottak kiválasztásánál olyan alkalmazottat válasszon, akinek a
fenntarthatóságra irányuló kompetenciái csökkentik az ez irányú hiányosságokat
vállalkozáson belül.
- Projektmenedzsment továbbfejlesztése: Használjon elismert projektmenedzsment
módszereket az önállóanálló vagy közösen megvalósítandó fenntarthatósági
kezdeményezések kidolgozásához.
Ezen kívül javasoljuk, hogy használja a Sustain-T képzési modulokat, amelyek röviden bemutatják az
idegenforgalmi vállalkozás fenntarthatóságával kapcsolatos elméleti fogalmakat, legjobb
gyakorlatokat és esettanulmányokat. Használja a Sustain-T ötletalkotó eszközt a fenntarthatósági
kezdeményezések tervezéséhez.
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Teljesítő (70-89%)
Általános értékelés:
Vállalkozásának fenntarthatósági teljesítménye erős alapokon nyugszik. Fejlettek a belső
fenntarthatósági politikák és gyakorlatok, ám további fejlesztések szükségesek bizonyos területeken.
Ezen a ponton határozza meg, hogy a fenntarthatóság mely területeit szeretné fejleszteni külső
tanácsadó bevonásával, akinek megvan az ehhez szükséges szakmai tudása.
Ajánlások:
A fenntarthatóságot javító lépések vállalkozásonként eltérőek lehetnek. Az alábbi listában néhány
olyan ajánlást gyűjtöttünk össze, amelyeket sikeresen alkalmaztak az Ön vállalkozásával azonos
fenntarthatósági szintű turisztikai mikro- és kisvállalkozások eredményeik javítására.
► Rövid távú: Amit az Ön vállalkozása már most meg tud tenni
- Terjessze ki a hálózatait: Fűzze szorosabbra vállalkozásának együttműködéseit azokkal a helyi,
regionális, nemzeti, nemzetközi turisztikai hálózatokkal/szövetségekkel, amelyek
foglalkoznak a turisztikai fenntarthatóság témakörével. Próbáljon bekapcsolódni a
fenntartható fejlődésért létrehozott közös kezdeményezésekbe és projektekbe.
- Tőkésítse a sikerét: Értékelje az elért eredményeket, és gondolja át, milyen új lehetőségeket
kínálhatnak azok cége számára.
- Támogassa az egyéni kezdeményezéseket: Szervezzen versenyt az alkalmazottak számára,
aminek célja az új fenntarthatósági kezdeményezések összegyűjtése (mottó: „A turizmus
fenntarthatóságához való hozzájárulásunk”).
► Közép és hosszú távú: Amit az Ön vállalkozása három éven belül tud megtenni
- Projektmenedzsment továbbfejlesztése: Használjon elismert projektmenedzsment
módszereket az egyéni vagy közös fenntarthatósági kezdeményezések kidolgozásához és
megvalósításához.
- Stratégiailag tervezze meg a költségvetést: Értékelje újra az összes költségvetésben szereplő
tevékenységet a következő üzleti évre úgy, hogy azok a lehető legjobb módon járuljanak
hozzá a „fenntartható turisztikai céljainak” eléréséhez.
- Használja a jóhírnevét: Javítsa vállalkozásának megítélését azzal, hogy az Ön vállalkozása
tiszteletben tartja a fenntartható turizmus elveit. Profitáljon jó hírnevéből, és célzottan lépjen
kapcsolatba finanszírozó szervekkel, hogy új lehetőségeket teremtsen a fenntarthatóság
javítására.
Ezen kívül javasoljuk, hogy használja a Sustain-T tréning moduljait, amelyek röviden bemutatják az
idegenforgalmi vállalkozás fenntarthatóságával kapcsolatos elméleti fogalmakat, legjobb
gyakorlatokat és esettanulmányokat. Használja a Sustain-T erőforrás feltérképező eszközét és
ötletalkotó eszközt az új fenntarthatósági kezdeményezések tervezéséhez.
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Bajnok (90-100%)
Általános értékelés:
Az Ön vállalkozásának fenntarthatósági teljesítménye már kiépített stabil lábakon áll. Fejlettek a belső
fenntarthatósági politikák és gyakorlatok. Ennek ellenére értékelje, mely területeken javíthatja a
vállalkozás jelenlegi pozícióját. Fontolja meg a külső tanácsadóval való együttműködést, aki megoldást
javasolhat a fenntarthatóság további javítására.
Ajánlások:
A fenntarthatóságot javító lépések vállalkozásonként eltérőek lehetnek. Az alábbi listában néhány
olyan ajánlást gyűjtöttünk össze, amelyeket sikeresen alkalmaztak az Ön vállalkozásával azonos
fenntarthatósági szintű turisztikai mikro- és kisvállalkozások eredményeik javítására.
► Rövid távú: Amit az Ön vállalkozása már most meg tud tenni
- Terjessze ki hálózatait: Fejlessze a vállalkozás együttműködéseit azokkal a helyi, regionális,
nemzeti, nemzetközi turisztikai hálózatokkal/szövetségekkel, amelyeknek fontos a turisztikai
fenntarthatóság. Próbáljon bekapcsolódni a fenntartható fejlődésért létrehozott közös
kezdeményezésekbe és projektekbe.
- Tőkésítse a sikerét: Értékelje az elért eredményeket, és gondolja át, milyen új lehetőségeket
kínálhatnak azok cége számára.
- Támogassa az egyéni kezdeményezéseket: Szervezzen versenyt az alkalmazottak számára,
aminek célja az új fenntarthatósági kezdeményezések összegyűjtése (mottó: „A turizmus
fenntarthatóságához való hozzájárulásunk”).
► Közép és hosszú távú: Amit az Ön vállalkozása három éven belül tud megtenni
- Stratégiailag tervezze meg a költségvetést: Értékelje újra az összes költségvetésben szereplő
tevékenységet a következő üzleti évre úgy, hogy azok a lehető legjobb módon járuljanak
hozzá a „fenntartható turisztikai célok” eléréséhez.
- Használja a jó hírnevét: Javítsa vállalkozásának megítélését azzal, hogy az Ön vállalkozása
tiszteletben tartja a fenntartható turizmus elveit. Profitáljon jó hírnevéből, és célzottan lépjen
kapcsolatba finanszírozó szervekkel, hogy új lehetőségeket teremtsen a fenntarthatóság
javítására.
Ezen kívül javasoljuk, hogy használja a Sustain-T tréning moduljait, amelyek röviden bemutatják az
idegenforgalmi vállalkozás fenntarthatóságával kapcsolatos elméleti fogalmakat, legjobb
gyakorlatokat és esettanulmányokat. Használja a Sustain-T erőforrás feltérképező eszközt és
ötletalkotó eszközt az új fenntarthatósági kezdeményezések tervezéséhez.
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Erőforrás feltérképező eszköz
Célcsoport és célkitűzések
Az erőforrás-feltérképező eszköz célja, hogy segítse a turisztikai MKV-kat azon erőforrások
azonosításában, amelyekkel javítható a fenntarthatósági teljesítményük. Az eszköz vizuálisan leképezi a
vállalkozás rendelkezésére álló egyéni erőforrásokat, valamint az összes együttműködő vállalkozás teljes
erőforrás-térképét is.
Az eszköz specifikus célkitűzései a turisztikai MKV-k segítése:
-

-

Kimutatja a vállalkozások rendelkezésére álló erőforrásokat, illetve azokat az erőforrásokat,
amelyekhez hozzáférhetnek egy egyéni vagy közös fenntarthatósági kezdeményezés
kidolgozása és végrehajtása során;
Megjeleníti a rendelkezésre álló erőforrásokat egy táblázat formájában;
Fenntarthatósági kezdeményezésekre vonatkozó ötleteket generál;
Elemzi az erőforrásokat, és meghatározza azokat, amelyeket a fenntarthatósági teljesítmény
javítására lehetne befektetni;
Az együttműködő szervezetek erőforrásait összevonja (abban az esetben, ha néhány vállalkozás
úgy dönt, hogy együttműködik) azzal a céllal, hogy megosszák a fenntarthatósági
kezdeményezés fejlesztéséhez és megvalósításához szükséges erőforrásokat.

A fenntarthatósági kezdeményezés alatt minden olyan kezdeményezést értünk, amelynek célja, hogy
hozzájáruljon egy turisztikai vállalkozás fenntartható működéséhez (fenntartható üzleti gyakorlat)
és/vagy fenntartható turisztikai termékeket (tapasztalatokat) nyújtson az ügyfeleknek. A
fenntarthatósági kezdeményezésnek előnyösnek kell lennie mind az idegenforgalmi vállalkozás számára
annak biztosításával, hogy a kezdeményezés által a beruházások megtérüljenek, mind a fogadó közösség
számára – a helyi lakosság megélhetésének támogatásával, valamint a természeti környezet és a kultúra
védelmével a jövő nemzedékek számára.

Az eszköz használata
Az önértékelési eszközt a Sustain-T képzés részeként, valamint a turisztikai mikro- és kisvállalkozások
valós működésének összefüggésében lehet használni.
A Sustain-T képzés részeként az erőforrások feltérképezése megkönnyíti a tervezett tanulási
eredmények elérését (ahogyan azt a Sustain-T tanterv is előírja). Ezt a gyakorlatot meg kell, hogy előzze
a következő:
-

MKV-k fenntarthatósági teljesítményének értékelése (amit az önértékelési eszköz segítségével
végeznek el);
A Sustain-T képzés bevezető workshopja;
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-

1-4 távoktatási modulok áttekintése, melyek kitérnek a fenntarthatósági turizmus összes
pillérére.

Az erőforrás-leképezési gyakorlatot a képzés közepén kell elvégezni, amikor a felhasználók már készek
arra, hogy mérlegeljék a saját vállalkozásuk erőforrásaikat, amiket befektetnének a fenntarthatósági
intézkedésekbe az önértékelési szakaszban feltárt hiányosságok áthidalására.
Az erőforrások feltérképezését követi:
-

helyszíni és online brainstorming az ötletek generálására és a releváns egyéni vagy közös
fenntarthatósági kezdeményezések kidolgozására;
az 5-ös és 6-os modulok távoktatása, amelyek a turisztikai innovációval, együttműködéssel és a
hálózatosodással foglalkoznak;
az MKV-k fenntarthatósági teljesítményének végső önértékelése, amelynek célja az elért
eredmények folyamatos nyomon követése.

Az erőforrások feltérképezésére szolgáló eszközt a Sustain-T képzés kontextusán kívül is lehet használni.
Az eszköz használatának nem előfeltétele az önértékelés elvégzése, vagy a modulok tanulmányozása. A
Sustain-T platformon való regisztráció után minden felhasználó szabadon és közvetlenül hozzáférhet a
platform minden eleméhez, beleértve az erőforrások feltérképezésére szolgáló eszközt is. A felhasználó
úgy is dönthet, hogy létrehoz egy erőforrás-térképet anélkül, hogy a többi projektanyagban részt venne.

Fogalmak: Az erőforrások osztályozása
Az erőforrások feltérképezésére szolgáló eszköz a fenntarthatósági fejlődéshez szükséges „erőforrásfát” mutatja be. Az erőforrásokat „vállalati erőforrásokra” – amelyekkel egy vállalkozás rendelkezik,
valamint „természeti erőforrások” és „kulturális forrásokra” osztanak fel – amelyekhez a vállalkozás
hozzáférhet és használhat a fenntarthatósági kezdeményezés megvalósításához.
A vállalati erőforrásokat tovább bonthatjuk eszközre és humántőkére. Az eszközök: alapok, föld,
épületek, járművek, berendezések, nyersanyagok, késztermékek, szellemi tulajdonjogok stb. Az emberi
erőforrások a vállalkozás alkalmazottainak ismereteire, készségére és kompetenciájára épülnek. A
fenntarthatóság javításához szükséges kompetenciák általában szervezeti menedzsmentet,
környezetgazdálkodást, turisztikai látványosságok üzemeltetését és kezelését foglalják magukban.
Egyes fenntarthatósági kezdeményezésekhez csak a vállalkozás erőforrásait használják fel. Például egy
vidéki családi szálloda úgy dönt, hogy bevételeinek egy részét felhasználja (alapok, vállalkozás tárgyi
eszközei) néhány kerékpár megvásárlására, hogy bérbe adja azokat a vendégeknek a környék
felfedezéséhez. Ezzel a szálloda ösztönözni fogja az ügyfeleket, hogy használjanak tisztább közlekedési
módot, ezáltal elősegítve a környezetbarát viselkedést. Ha a szálloda egy alkalmazottja jól ismeri a
környéket, és festői kerékpáros útvonalakon kíséri el vendégeket, a kezdeményezés megvalósítása a
vállalkozás immateriális erőforrásaira támaszkodik, különös tekintettel a munkavállaló helyi ismereteire.
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Képzeljük el továbbá, hogy a szálloda tulajdonosa vagy vezetője tudja, hogy egy közeli erdő, amely
viszonylag közeli kerékpáros távolságon belül helyezkedik el, a ritka madarak természetes élőhelye. A
szálloda tulajdonosa kapcsolatba léphet a helyi desztinációkezelő szervvel (helyi közigazgatással), hogy
hasznosíthassa ezt a turisztikai attrakciót. A szálloda tulajdonosai hozzá tudnak járulni az élőhely
fenntartásához, például hulladékgyűjtéssel és madáretetők és fürdők létrehozásával. Ez ösztönzőleg
hatna arra, hogy több madár telepedjen le, ezáltal növelve a területen élő fajok számát. A helyi
közigazgatás viszont egy helyi személyt – biológust vagy ornitológust ajánlhatna, aki több információt
tudna adni a madárállományról, valamint a leendő látogatók nem környezetkímélő viselkedési mintáiról.
Ilyen kezdeményezéssel a szálloda hozzájárulna a biológiai sokféleség megőrzéséhez a helyi térségben,
és megtérülne a beruházása azáltal, hogy bemutatja a turistáknak a térséget. A vállalkozás erőforrásai,
mint például az alapok, az anyagok, a munkaerő és a készségek mellett a kezdeményezés
megvalósításához szükség lenne a természeti erőforrásokra (erdők, madárfajok), infrastruktúrára
(kerékpáros útvonalak), külső szakemberek kompetenciáira (pl. ornitológusok).
Mivel számos turisztikai fenntarthatósági kezdeményezés támaszkodhat a helyi természeti és kulturális
erőforrásokhoz való hozzáférésre, az erőforrás-feltérképező eszköz ezen erőforrás-kategóriákat is
tartalmazza. Az eszköz által feltüntetett természeti erőforrások közé tartozik a táj, a víz, az energia, a
növény- és állatvilág, az öko-élelmiszertermelés és a védett természeti örökség. A kulturális erőforrások
közé tartozik a kulturális és történelmi örökség, az etno-társadalmi és művészeti erőforrások, az
infrastruktúra és a berendezések. Ezeket az erőforrásokat tovább osztják idegenforgalmi
látványosságokra (például hegyek, partok, parkok) és kapcsolódó szabadidős tevékenységekre (pl.
túrázás, úszás, vadvilági felderítés). A természeti és kulturális erőforrások listáját a turisztikai MKV-k
tulajdonosai és vezetői használhatják az új fenntarthatósági kezdeményezések katalizátoraként,
valamint arra, hogy új, fenntartható tapasztalatokat kínáljanak a turisták számára.

Erőforrás-fa
A. Vállalkozás erőforrások:
A.I. Eszközök
A.I.1. Alapok
A.I.1.a. Készpénz és azzal egyenértékű eszközök
A.I.1.b. Rövid lejáratú betétek
A.I.1.c. Beruházások
A.I.1.d. Támogatások és adományok
A.I.1.e. Egyéb források

Kérjük, határozza meg 1
<…> 2
<…>
<…>
<…>

A.I.2. Leltár
Az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meghatározzák a kategóriákban vagy alkategóriákban
található erőforrásokat, pl. említse meg, hogy egy turisztikai MKV mekkora összeget tud a fenntarthatósági
kezdeményezésre szánni, határozza meg a birtokolt nyersanyagokat, említse meg a „természeti” és „kulturális
erőforrások” alkategóriák alatt szereplő konkrét helyszíneket.
2
A <…> jelet ismétlésre használják, Kérjük, határozza meg
1
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A.I.2.a. Nyersanyagok
A.I.2.b. Folyamatban lévő munka
A.I.2.c. Késztermékek
A.I.2.d. Egyéb források
A.I.3. Egyéb eszközök
A.I.3.a. Föld
A.I.3.b. Épületek
A.I.3.c. Üzemek (gépek) és berendezések
A.I.3.d. Járművek
A.I.3.e. Szellemi tulajdon (szerzői jogok,
védjegyek, üzleti titkok, márkák)
A.I.3.f. Egyéb források

Kérjük, határozza meg
<...>
<…>
<…>
<...>
<...>
<…>
<...>
<…>
<…>

A.II. Emberi tőke (alkalmazottak ismeretei és készségei)
A.II.1. Szervezeti irányítás és tervezés
A.II.1.a. Törvények és rendeletek (beleértve az egészségügyi, biztonsági, munkaügyi és
környezetvédelmi szempontokat)
A.II.1.b. A termékek és szolgáltatások hozzáférhetősége
A.II.1.c. Szervezeti változás
A.II.1.d. Marketing és promóció
A.II.1.e. Hálózatépítés desztinációkezelő szervekkel és más érdekelt felekkel
A.II.1.f. Egyéb források
<…>
A.II.2. Környezetgazdálkodás
A.II.2.a. Fenntarthatósági irányítási rendszerek
A.II.2.b. A természeti erőforrások megőrzése
A.II.2.c. A szennyezés csökkentése
A.II.2.d. A biológiai sokféleség, az ökoszisztémák és a tájak megőrzése
A.II.2.e. Egyéb források
<…>
A.II.3. Turisztikai látványosságok üzemeltetése és kezelése
A.II.3.a. Kulturális és történelmi túrák
A.II.3.b. Hegyi útikalauz (túrázás, kerékpározás, lovaglás)
A.II.3.c. Wellness oktató (SPA és fitnesz)
A.II.3.d. Gasztronómia és bortúra
A.II.3.e. Egyéb források
<…>
B. Természeti erőforrások (beleértve a kapcsolódó szabadidős tevékenységeket):
B.I. Tájkép
B.I.1. Fennsíkok és hegyek
B.I.1.a. Kemping
B.I.1.b. Túrázás
B.I.1.c. Kerékpározás
B.I.1.d. Sziklamászás
B.I.1.e. Siklóernyőzés

Kérjük, határozza meg
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B.I.1.f. Karsztok és barlangok / Barlangtan
B.I.1.g. Síelés
B.I.1.h. Egyéb források / tevékenységek

B.ii. Víz

<…>

B.I.2. Tengerpartok és partok
B.I.2.a. Strandok (napozás és úszás)
B.I.2.b. Tengerfenék (könnyűbúvárkodás és búvárkodás)
B.I.2.c. Homokdűnék (homokozó, homokszánkózás)
B.I.2.d. Egyéb források / tevékenységek

Kérjük, határozza meg

B.I.3. Alföld
B.I.3.a. Közösségi alapú ökoturizmus
B.I.3.b. Egyéb források / tevékenységek

Kérjük, határozza meg

<…>

<…>

B.I.4. Vizes élőhelyek
B.I.4.a. Vadon élő állatok felderítése
B.I.4.b. Madárles
B.I.4.c. Egyéb források / tevékenységek

<...>

B.II.1. Óceán és tengerek
B.II.1.a. Szörf
B.II.1.b. Vitorlássport
B.II.1.c. Egyéb források / tevékenységek

<…>

B.II.2. Folyók és patakok
B.II.2.a. Evezés és rafting
B.II.2.b. Kajakozás és kenuzás
B.II.2.c. Halászat
B.II.2.d. Egyéb források / tevékenységek

<…>

B.II.3. Tavak
B.II.3.a. Evezés, kajakozás, kenuzás
B.II.3.b. Halászat
B.II.3.c. Egyéb források / tevékenységek

<…>

B.II.4. Ásványi (meleg) források és kutak
B.II.4.a. SPA tevékenységek (fürdés és iszappakolás)
B.II.4.b. Egyéb források / tevékenységek

<…>

B.II.5. Esővíz
B.II.5.a. Esővíz betakarítása újrahasználathoz
(kerti öntözés, autómosás, feltöltés
úszómedencék vagy gyógyfürdő, öblítő WC)
B.II.5.b. Egyéb források / tevékenységek

<...>

B.III. Energia

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>
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B.III.1. Megújuló energia
B.III.1.a. Biomassza és bioüzemanyagok
B.III.1.b. Napenergia
B.III.1.c. Szélenergia
B.III.1.d. Vízenergia
B.III.1.e. Geotermikus energia
B.III.1.f. Árapály- és hullámenergia
B.III.1.f.i. A megújuló energia népszerűsítése
(pl. az Ön vállalkozásánál elérhető tájékoztató kiadványok)
B.III.1.f.ii. A megújuló energiájú létesítmények bemutatása a turisták számára
B.III.1.f.iii. A turistáknak tájékoztató arról, hogyan járulhatnak hozzá
az energiatakarékossághoz
B.III.1.f.iiii. Egyéb források / tevékenységek
<…>
B.III.2. Nem megújuló energia
B.III.2.a. Olaj (ásványolaj)
B.III.2.b. Földgáz
B.III.2.c. Szén
B.III.2.d. Nukleáris energia
B.III.2.e. Egyéb források / tevékenységek
B.IV. Növény- és állatvilág
B.IV.1. Helyi és őshonos virágfajok
(erdők, parkok, botanikus kertek)
B.IV.1.a. Oktatási túrák
B.IV.1.b. Vadvilág felderítése
B.IV.1.c. Egyéb források / tevékenységek

<…>

Kérjük, határozza meg
<…>

B.IV.2. Házi és vadon élő állatok, beleértve az őshonos állatokat
(erdők, parkok, gazdaságok, halászat)
<…>
B.IV.2.a. Vadon élő állatok felderítése
B.IV.2.b. Madárles
B.IV.2.c. A vadon élő állatok vagy háziállatok víz- vagy élelmiszer-tartályainak
karbantartása vagy építése
B.IV.2.d. Állatok etetése / haletetés
B.IV.2.e. Közösségi alapú turizmus
B.IV.2.f. Egyéb források / tevékenységek
<…>
B.V. Öko-élelmiszertermelés
B.V.1. Növénytermesztés
B.V.1.a. Gyümölcsösök
B.V.1.b. Szőlőültetvények
B.V.1.c. Zöldséges kertek
B.V.1.d. Egyéb források / tevékenységek
B.V.2. Állattenyésztés
B.V.2.a. Nyers tej és tejtermékek

Kérjük, határozza meg
<...>
<…>
<…>
<…>
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B.V.2.b. Nyers hús és hústermékek
B.V.2.c. Tojás
B.V.2.c.i. Őshonos növények és fajok termesztése/tenyésztése
B.V.2.c.ii. Helyi termékek biztosítása turisták számára (termékkóstoló)
B.V.2.c.iii. A turisták számára gazdálkodási és kertészeti élményt kínál
B.V.2.c.iiii. Egyéb források / tevékenységek
B.VI. Védett természeti örökség
B.VI.1. Parkok, tájak és műemlékek
B.VI.1.a. Nemzeti parkok
határozza meg
B.VI.1.b. Természeti parkok
B.VI.1.c. Szigorú tartalékok
B.VI.1.d. Védett tájak
B.VI.1.e. Természeti műemlékek
B.VI.1.f. Egyéb források / tevékenységek

<…>

Kérjük,
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>

B.VI.2. Tanulás, megfigyelés és részvétel
B.VI.2.a. A természeti örökség megismerése
<…>
B.VI.2.b. Túrázás vagy kerékpározás közben a természetre való odafigyelés
B.VI.2.c. Részvétel a hulladékgyűjtési kampányokban
<…>
B.VI.2.d. Gyógynövények, bogyók és gombák betakarítása (ha megengedett)
B.VI.2.e. Egyéb források / tevékenységek
<…>

<…>
<…>

C. Kulturális erőforrások:
C. Kulturális és történelmi örökség
C.I.1 Épületek és tájkép
C.I.1a. Monumentális egységek
C.I.1.b Régészeti lelőhelyek
C.I.1.c. Emlékterületek és épületek
C.I.1.d. Szakrális épületek
C.I.1.e. Tájkép / kertépítészet
C.I.1.f. Egyéb források

Kérjük, határozza meg
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>

C.I.2 tanulás és megfigyelés
C.I.2.a. A helyi kultúra és történelem megismerése
C.I.2.b. A szent szertartások megfigyelése vagy az azokon való részvétel
C.I.2.c. A történelmi események rekonstrukciójának megfigyelése vagy részvétel
C.I.2.d. Egyéb tevékenységek
<…>
C.ii. Etno-szociális források
C.II.1. Folklór
<...>
C.II.1.a. Tánctanulás (hagyományos táncok)
C.II.1.b. Tanulás a hagyományos zenéről (hagyományos koncertek: zene és dalok)
C.II.1.c. A folklór történetek rekonstrukciójának megfigyelése vagy részvétel
C.II.1.d. Egyéb források / tevékenységek
<…>
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C.II.2. Népviseletek
C.II.2.a. Fotózás nemzeti jelmezekben
C.II.2.b. Egyéb források / tevékenységek

<…>
<…>

C.II.3. Kézműves
<...>
C.II.3.a. A hagyományos kézművesség megismerése és megtapasztalása
C.II.3.b. Ajándéktárgy
C.II.3.c. Egyéb források / tevékenységek
<…>
C.II.4. Gasztronómia
C.II.4.a. Hagyományos étel- és italkóstolók
C.II.4.b. Főzés a gyakorlatban
C.II.4.c. Egyéb források / tevékenységek

<...>
<…>

C.iii. Művészeti erőforrások
C.III.1. Művészetek
C.III.1. Zene (koncerttermek)
C.III.2. Dráma (színházak)
C.III.3. Irodalom (könyvtárak)
C.III.4. Festmény és szobor (galériák és múzeumok)
C.III.5. Egyéb források / tevékenységek
C.III.2. Építészet
C.III.2.a. Színházak, múzeumok, stb. látogatása
C.III.2.b. Sétaútvonalak
C.III.2.c. Egyéb források / tevékenységek

<…>
<…>
<…>
<…>
<…>

<…>

C.IV. Infrastruktúra és berendezések
C.IV.1. Ház, étkezés, szakrális és sportolási lehetőségek
C.IV.1.a. Szállodák és vendégházak
C.IV.1.b. Zöld házak és öko-falvak
C.IV.1.c. Hagyományos éttermek, kávézók, bárok
C.IV.1.d. Vallási templomok (templomok,
mecsetek, stb.), kolostorok, vallási helyek
C.IV.1.e. Sportparkok, arénák, lóverseny
helyszínek, jégarénák, bikaviadal-aréna, tornatermek
C.IV.1.f. Egyéb források / tevékenységek
C.IV.2. Ipari létesítmények
C.IV.2.a. Megújuló energiaszolgáltatók
C.IV.2.b. Javítás, újrafelhasználás, újrafeldolgozás,
felújítás, újrahasznosítási szolgáltatások és létesítmények
C.IV.2.c. Szennyvíztisztító rendszerek
C.IV.2.d. Hulladékkezelő létesítmény
C.IV.2.e. Egyéb források / tevékenységek

<…>
<…>

<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
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C.IV.3. Szállítás
C.IV.3.a. Tömegközlekedés
<…>
C.IV.3.b. Tiszta közlekedés
(elektromos járművek, kerékpárok)
<…>
C.IV.3.b.a. Autóbérlés vagy kerékpár;
parkolóhelyek kerékpárokhoz; kerékpárjavító szolgáltatások
C.IV.3.b.b. Egyéb források / tevékenységek
<…>
C.IV.4. Útvonalak
C.IV.4.a. Túrázás és kerékpáros útvonalak különböző területeken
C.IV.4.b. Vallási útvonalak
<…>
C.IV.4.d. Egyéb források / tevékenységek
<…>

<…>

Online Erőforrás feltérképező eszköz
Az interaktív erőforrás-feltérképező eszköz segíthet létrehozni egy olyan erőforrás-gondolattérképet,
amelyhez az ön vállalkozása hozzáférhet, és amelyet használhat a fenntarthatóság javítására. Lehetővé
teszi a rendelkezésre álló erőforrások kiválasztását a kategóriákban szereplő javasolt elemekre kattintva.
Az eszköz kezdőlapja csak a fő erőforrás kategóriákat mutatja (1. kép). A többi kategória a legördülő
menüben található, és csak kiválasztás után jelenik meg a vállalkozás erőforrás-térképén.

1. kép Az erőforrás-fa fő kategóriái

Bár az eszköz tartalmazza az általános erőforrás kategóriák és elemek listáját (amint az az előző részben
látható), lehetővé teszi az erőforrás-térkép személyre szabását azáltal, hogy megemlíti a vállalkozás által
rendelkezésre bocsátott vagy hozzáférhető erőforrásokat. Vagyis a rendszer lehetőséget biztosít az
erőforrások meghatározására. Például, ha egy „green lodge” („zöld házat”) választ ki erőforrásként,
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akkor jelezheti, hogy melyik konkrét szálláshelyre gondol, ha megadja nevét és elhelyezkedését egy
külön mezőben.
Tehát saját erőforrás-térkép létrehozásához először ki kell választania és megadnia a vállalkozás
rendelkezésére álló erőforrásokat. A rendszer táblázatos formában létrehoz egy gondolattérképet,
amely az erőforrás kategóriák szerint strukturált, és a kiválasztott erőforráselemeket tartalmazza.
A gondolattérkép egy átfogó listát nyújt az Ön vállalkozása által birtokolt, illetve a vállalkozás számára
elérhető forrásokról. Ez egyrészt ötleteket adhat a fenntarthatósági kezdeményezések
megfogalmazásához. Másrészt, kiváló tervezőeszközként is működik, hiszen használatával könnyedén
ellenőrizheti, hogy milyen saját forrásokkal rendelkezik, amit be tud fektetni egy adott
kezdeményezésbe, és melyek azok a források, amelyeket más szervezetek tudnak felajánlani, például
zöld szövetségek kialakításával, valamint más vállalkozásokkal való együttműködéssel, mint például
desztinációkezelő szervekkel.
Ha közös fenntarthatósági kezdeményezésekbe kezd más vállalkozásokkal vagy szervezetekkel,
előfordulhat, hogy elemeznie kell az így kialakított szövetség számára rendelkezésre álló összes
erőforrást. A folyamat megkönnyítése érdekében az eszköz lehetővé teszi az együttműködő MKV-k
egyedi erőforrás-térképeinek összeillesztését egy közös térképbe. Egy ilyen térképre való reflektálás
lehetővé tenné, hogy döntsönek az erőforrás-megosztásról, ezáltal növelve a közös fenntarthatósági
projektek megvalósíthatóságát és hatékonyságát.
Az interaktív eszköz főbb jellemzői és funkciói a következők:
-

-

-

1. kép Az erőforrás-fa fő kategóriái megjelennek a kezdőlapon;
A kategóriák megnyitása a legördülő menüből és az alkategóriák megjelenítése, ha egy
felhasználó egy nagyobb kategóriára kattint;
Lehetővé teszi a rendelkezésre álló erőforrások kiválasztását a kategóriákban szereplő javasolt
elemekre kattintva;
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyre szabják az erőforrás-térképet úgy, hogy
egy adott erőforráselem mellé leírást is lehet tenni (minden erőforráselem mellett található egy
szövegdoboz, ahol ez meg lehet tenni);
Megjeleníti a rendelkezésre álló erőforrásokat egy táblázat formájában;
Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy letöltsék a saját térképüket;
Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy elmentsék térképeiket a saját profiljukba;
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az erőforrás-térképét a kiválasztott felhasználó(k)
térképé(i)vel egyesítse (térképek átfedése; a felhasználók rendelkezésére álló minden
erőforráselem bemutatása; színkódolás és IGEN/NEM opció);
A felhasználók átirányítása az önértékelési eszközre és az ötletalkotó eszközre.
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Ötletalkotó eszköz
Célcsoportok és célkitűzések
Az ötletalkotó eszköz célja segíteni turisztikai MKV-ket abban, hogy sikeresen összekapcsolják az
önértékelés eredményeit az elkészült erőforrás térképpel. Ezáltal egyértelműen kiderül, hogy hogyan
lehetne a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával javítani az alulteljesítő fenntarthatósági
területeken. Ez az eszköz megkönnyíti az MKV-k együttműködését a közös fenntartható turisztikai
kezdeményezések kidolgozásában.
Az eszköz specifikus célkitűzései a turisztikai MKV-k alábbi területeken történő támogatása:
-

Az egyéni vagy közös fenntarthatósági kezdeményezések megfogalmazása;
Olyan fenntartható turisztikai kihívások megfogalmazása, amelyek megoldhatóak a
rendelkezésre álló erőforrások segítségével;
Kezdeményezések kidolgozása, finomítása, értékelése és végleges megvalósítása, a
fenntarthatóságra irányuló kihívások kezelése és a fenntarthatóság javítása;
Együttműködés más turisztikai vállalkozásokkal (vagy más érdekelt felekkel) közös
fenntarthatósági kezdeményezések kidolgozásában és megvalósításában.

Fogalmak: Problémamegoldó folyamat
A fenntarthatósági kezdeményezések megvalósításának folyamatát segíti az ötletalkotó eszköz, amely a
problémamegoldó folyamat főbb lépéseire épül. Minden egyes lépésre vonatkozóan olyan kérdéseket
fogalmaz meg, amelyekre a turisztikai vállalkozásnak reflektálnia kell a fenntarthatósági teljesítmény
javítása érdekében.
1. lépés Az aktuális és a kívánt helyzet közötti eltérés azonosítása
Első lépésként meg kell értenie a jelenlegi helyzetet és értékelnie kell a vállalkozás fenntarthatósági
teljesítményének jelenlegi szintjét. Erre tökéletesen alkalmas a Sustain-T önértékelési eszköz. Az eszköz
segítségével a turisztikai vállalkozások kielemezhetik a fenntarthatósághoz kapcsolódó gyengeségeiket
és erősségeiket, valamint a turisztikai tevékenységek közösségre, a kulturális örökségre és a természeti
környezetre gyakorolt hatását. Az önértékelési gyakorlat a jelenlegi és a kívánt helyzet közötti eltérés
megértését indíthatja el, és kiindulópontként szolgálhat a fejlődéshez.
A jelenlegi helyzet megértése segíthet meghatározni a célt, és kihívást jelenthet a vállalkozás
fenntarthatósági teljesítményének javítására. A cél meghatározásakor definiálni kell a vállalkozás által
elérni kívánt eredményeket. Olyan kérdést kell megfogalmazni, aminek a megválaszolása számos
megoldást nyújt a cél eléréséhez.
Reflektáló kérdések az 1. lépéshez
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 Tapasztal-e bármilyen negatív hatást a fenntartható menedzsmentből adódóan, vagy a helyi
közösséggel, a kulturális örökséggel és/vagy a természeti környezettel való együttműködéssel
kapcsolatban?
 Mik ezek a hátrányok? Mi okozza az alulteljesítést ezekben a fenntarthatósági területeken?
 Min szeretne javítani? Az Ön ügyfelei szerint min kéne javítani?
 Mit tehetne azért, hogy javítsa a termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos
ügyfélelégedettséget, ami egyben hozzájárul a fenntartható idegenforgalmi célok eléréséhez is?
 Milyen eredményt szeretne elérni a fenntarthatósági teljesítmény javításával? Mi a célja a
tervezett fejlesztésnek?
Próbáljon SMART célt megfogalmazni:
* Specifikus
Mit szeretne elérni?
Mérhető
Honnan fogja tudni, hogy elérte?
Elérhető
Hogyan tudja elérni?
Releváns
Megéri?
Időhöz kötött Mikor tudja elérni?

2. lépés Ötletek generálása és kiválasztása
Következő lépésként olyan ötleteket kell generálnia, amelyek potenciális megoldásokat kínálhatnak az
Ön által tapasztalt kihívásra. Számos ötletgenerációs technika létezik: brainstorming, gondolattérkép,
attribútumlista és sok más. Függetlenül attól, hogy milyen technikát alkalmaz, sorolja fel az összes olyan
dolgot, ami eszébe jut, hiszen gyakran még a nevetséges gondolatokból is születhetnek kiváló
megoldások. Hasznos lehet a külső érdekelt felek (ügyfelek, beszállítók, szakértők stb.) bevonása az
ötletgenerálási folyamatba. Ezek az emberek valószínűleg új perspektívát hoznak, ezáltal növelve a
kreatív ötletek áramlását.
Amikor az ötletek listája kész, értékelje azokat. Vegye figyelembe, hogy az ötletek: milyen mértékben
oldják meg a kihívást; mennyire valószínű a megvalósításuk; az Ön csapata mennyire fogadja el őket;
megfelelnek-e a szervezeti korlátoknak. Minden ötletet egyenként vessen össze a kritériumokkal, így
látni fogja, mennyire felel meg nekik. Az ötleteket például 0-ról 3-ig lehet értékelni, ahol a három
tökéletes egyezést jelent. Ha végzett, válassza a legtöbb ponttal rendelkező ötletet. Az ötlet, amely a
legjobban megfelel a kritériumoknak, a legjobb megoldást nyújtja a problémára és lehetővé teszi, hogy
elérje a célját.
Reflektáló kérdések a 2. lépéshez
 Mi segíthet a probléma (kihívás) megoldásában?
- Generáljon annyi ötletet, amennyit csak tud!
- Vonjon be más embereket is a folyamatba: a kollégáit, a vevőket, a partnereket stb.
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Írja fel az összes felmerült ötletet!

 Mi a legjobb megoldás, amely segít elérni a célját?
- Menjen vissza a célhoz, és dolgozzon ki kritériumokat az ötletek értékeléséhez!
- Értékelje az ötleteit, hogy mennyire felelnek meg az ön kritériumainak!
- Ha végzett, válassza a legtöbb ponttal rendelkező ötletet!

3. lépés A kiválasztott ötlet jóváhagyása
A kiválasztott ötletet egy pénzügyi elemzés elvégzésével lehet jóváhagyni. Az elemzés szerint a felmerült
beruházási költséget és a fenntartási költséget párhuzamba kell helyezni az új generált bevételáram
várható nettó nyereségével. Egy ilyen elemzés eredményét megtérülési időszakként is lehet
aposztrofálni, más néven a befektetéshez felhasznált források visszafizetésére szükséges időként.
A költségeknek magukban kell foglalniuk az ötlet megvalósításához szükséges üzem és berendezések,
anyagok és erőforrások, munkaerő és tőke költségeit. Fontos, hogy minél több lehetséges kapcsolódó
költséget figyelembe vegyünk. Például, ha ötlete bármilyen technológiai vagy folyamatváltozást jelent,
szükség van-e az alkalmazottak képzésére? Menyibe kerülne a képzés? Mi a költsége a csökkentett
termelékenységnek a képzési időszak alatt? Milyen költségek merülnek fel az ötlet végrehajtásakor, pl.
van-e szükség további alkalmazottakra?
A nettó nyereség kiszámításához figyelembe kell venni a további bevételeket, amelyeket az ötlet
közvetlenül és közvetve generál. Például közvetlen bevétel lehet egy új vagy továbbfejlesztett turisztikai
kínálat értékesítése révén megnövekedett látogatói létszám. Közvetett többletbevétel keletkezhet, ha
az ügyfelek, akik már megvásárolták az új ajánlatot, úgy döntenek, hogy a hagyományos termékeket
vagy szolgáltatásokat is kipróbálják.
A nettó nyereség becslése mellett próbálja megbecsülni a vállalat által a kiválasztott ötlet
megvalósításából származó egyéb előnyöket. Az előnyök lehetnek pénzügyi (pl. további bevételi
források, csökkentett költségek) és nem pénzügyi jellegűek (pl. továbbfejlesztett márkaérték, a
közösségre és a környezetre gyakorolt pozitív hatás).
Végül, össze kell hasonlítani a költségek értékét az előnyök értékével, és döntést kell hozni az ötlet
megvalósításáról, amennyiben az előnyök meghaladják a költségeket. Ha a költségek lényegesen
magasabbak, mint az előnyök, vagy ha a megtérülési idő elfogadhatatlanul hosszú, az ötletet el kell vetni.
Ha ez a helyzet áll fenn, válasszon egy másik ötletet a második lépésből, majd futtassa azt is végig a
jóváhagyási folyamaton.
Reflektáló kérdések a 3. lépéshez
 Milyen erőforrásokra van szüksége ötlete megvalósításához/célja eléréséhez?
 Abból, ami az erőforrás-listán szerepel, mivel rendelkezik jelenleg és mit kell még beszereznie?
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A Sustain-T erőforrás-feltérképező eszköz segít azonosítani a vállalkozás rendelkezésére
álló erőforrásokat, valamint az elérhető kulturális és természeti erőforrásokat,
amelyeket fel lehet használni a fenntarthatósági kezdeményezés megvalósítása
érdekében.

 Milyen költségei vannak az ötletet megvalósításához szükséges erőforrásoknak?
 Milyen előnyökkel jár az ötletet megvalósítása? Mi ezeknek az előnyöknek a becsült értéke?
 Mennyire lehetséges megvalósítani az ötletet a célban meghatározott időkereten belül és a
rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával?
 Az Ön vállalkozásának elfogadható-e a megtérülési idő?

4. lépés Az ötlet megvalósítása
Amikor úgy dönt, megvalósítja az ötletet, egy átfogó cselekvési tervet kell kidolgozni. A cselekvési terv
tartalmazza a feladatok listáját, így keretet biztosít a problémamegoldó folyamat befejezéséhez. Segíti
a szükséges tevékenységek felépítését és azok ésszerű sorrendben történő megvalósítását. A cselekvési
tervnek meg kell határoznia az egyes feladatok megvalósításához szükséges erőforrásokat (időt,
anyagot, munkaerőt, tőkét), a feladatok elvégzésének becsült határidejét, valamint a feladatok
teljesítését igazoló mutatókat.
Végül értékelni kell, hogy az ötlet megvalósítása milyen mértékben segítette a vállalkozást a cél
elérésében és a fenntarthatósági teljesítmény javításában.
Reflektáló kérdések a 4. lépéshez
 Milyen tevékenységeket kell elvégezni, és milyen feladatokat kell teljesíteni az ötlet
megvalósításához?
 Milyen erőforrások szükségesek az egyes feladatok megvalósításához?
 Mi az egyes feladatok végrehajtásának határideje?
 Milyen indikátorok segítenek mérni a végrehajtott tevékenységek/feladatok és az elért
eredmények minőségét?
 Hogyan mérné a megvalósított
teljesítményére gyakorolt hatását?

kezdeményezésnek

a

vállalkozás

fenntarthatósági

Olyan hatásokra gondoljon, mint például a jobb üzleti működés, a munkavállalók és az ügyfelek
elégedettségének javulása, valamint megnövekedett márkaérték a közösségre és a környezetre
gyakorolt kedvezőtlen hatás csökkentésével, új ügyfelek gyors megszerzése, és bevételek
növekedése.
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Lássuk, hogyan működik ez a problémamegoldó folyamat az alábbi esettanulmányon keresztül.

Példa esettanulmány

Az Illusive Garden esete: Vízre bukkantak a hegyekben3
Háttér és célkitűzések
Képzeljen el egy szép, csendes, rusztikus éttermet, amely egy 300 éves faházban található: kőből,
rönkökből épített és pala-zsindelyes a teteje. A sziklán fekvő, festői és meglehetősen híres vadvízi rafting
völgyre néző családi vállalkozásnak mindene megvan. Egy hangulatos, régi emlékekkel teli étkező, hegyi
illatokkal teli kert, frissen felújított konyha, egy ismert séf, és négy fiatal szakácsból álló csapat. Ez egy
nagyszerű hely azoknak a családoknak és túrázóknak, akik többnyire ebédelni jönnek, de vonzó hely a
megfáradt embereknek is, akik a vadvízi rafting után érkeznek, és többnyire korai vacsorára vágynak. A
harmadik típus az alkalmanként odalátogató szerelmespár.
Az étterem több, mint 5 éve Péter és Margit Tomeo birtokában van, és mára már híressé vált. Ez egy
önkiszolgáló hely, ahol az emberek a bárban rendelnek, és miután megkapták az italukat és ételüket
kiülnek a kertbe, hogy élvezhessék a festői kilátást – a kilátás az, ami miatt ez a hely kötelező látnivaló a
turisták számára. A buja és ápolt kert Margaret büszkesége. Tavasszal, nyáron és ősszel a kertben lévő
összes asztal általában tele van.
A holtszezonban, télen, amikor a hegymászás kissé nehézkes lesz, az étterem egyike azoknak a
magányos, tündérmesébe illő hegyi faházaknak, amelyek a környező magas csúcsok lábánál
helyezkednek el. A turisták többnyire párok, akik élvezik a téli táj csendjét. Ebben az évszakban a kertet
egy speciálisan kialakított üvegház borítja. A látogatók továbbra is megnézhetik és röviden
körbesétálhatják, viszont nincsenek asztalok, ilyenkor a hallban kell étkezniük.
A kert gondozása Margaret, valamint a két fiatalabb lánya, Victoria és Maria, és a testvére, Martin
feladata. Csupán három évvel ezelőtt kezdtek együtt dolgozni a kertben, de mára nagyszerű csapattá
váltak. Margaret gondoskodik a növényekről, Martin pedig a beszerző: műtrágya, vetőmag, kerti
felszerelés stb, mindent a teherautójával hoz a városból. Victoria and Maria a legjobb módon
népszerűsítik a vállalkozást. Elárasztják a közösségi médiát mosolygós arcokkal és a gyönyörű házi
növények képeivel, amivel a kevésbé forgalmas időszakokban is bevonzzák a turistákat. Ha kibővítenék
és egész évben nyitva tarthatnák a kertet, az sokkal több embert vonzana és jelentősen megnövelné a
bevételüket.
A kert területének növelése több növény termelését jelentené. Az egyetlen valódi probléma, hogy a
faház a közeli város vízgyűjtőjének belső védett övezetében található, így szigorúan tilos a környezetből
származó vizet felhasználni. Szóval a kerti csapat friss vezetékes vízzel öntözi a növényeket. Ez egy
meglehetősen drága megoldás, mert a víz ott csak egy elektromos szivattyú segítségével tud működni.
Ez egy kitalált eset. Nem alapul valós vállalkozáson. A nevek, karakterek, vállalkozások, helyek és események a
szerzők képzeletének termékei.
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Az elektromos energia kinyerésének egyetlen módja pedig a dízelgenerátor futtatása. Tehát eljött az
ideje, hogy megtudják, hogyan kell kezelni ezt a kérdést.
Szeretnének több vizet kinyerni, hogy nagyobb területet tudjanak öntözni. Ez lehetővé tenné számukra,
hogy bővítsék a kertet, és főbb versenyelőnyüket, a vacsoraasztalokat a kertben tudják hagyni egész
évben. Ugyanakkor tisztában vannak vele, hogy a vállalkozásnak nincs elég működő tőkéje és a készpénz
is jelenleg kevés. Jelentős pénzösszegek kiadása gazdaságilag nem megoldható. Ezért tehát kitűzték a
következő céljukat:
 Célkitűzés:
A tél végéig a kert területének megduplázása, de a vízköltségek alacsony szinten tartása.
 Kihívások:
Hogyan lehet minimális szinten tartani a vízköltségeket, és közben kétszeresére növelni a kert
méretét?
Ötletek generálása
A család összegyűlt a vacsoraasztal körül, hogy kigondolják, hogyan reagáljanak a kihívásra. Néhány
ötlettel előrukkoltak.

A vezetékes víz
fogyasztásának
csökkentése.
Hogyan lehetne a
vízdíjat
csökkenteni?

Víz kinyerése a
környezetből.

Intelligens
permetező és
csepegtető
öntözőrendszer
telepítése.

Saját kutat ásni.

Esővíz-gyűjtés

Ötlet kiválasztása
A saját, okos öntözőrendszer telepítése költséges lehet. A rendszer költsége 4000 EUR körül van, a
telepítése 1200 EUR , és a képzés, amelyre Margaretnek szüksége lenne, hogy megtanulja működtetni a
rendszert 630 EURba kerülne. Az öntözőrendszer kb. 80%-kal növeli a hatékony öntözési területet, és
megtartanák a dízelgenerátort, hogy a vízszivattyúhoz áramot termeljen. A telepítés 5 napot vesz
igénybe. Ez idő alatt a kertet be kell zárni, így azt a vendégek nem használhatják.
Ha úgy döntenek, hogy kiássák a saját kutakat, az független vízforrást jelentene a számukra. Mivel a
hegyi víztábla viszonylag sekély mélységben van, a kútnak csak 6 méter mélynek kell lennie. Maguk is ki
tudják ásni a kutat nehéz berendezések használata nélkül. A kútfalak előre gyártott beton öntött
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gyűrűvel történő bevonása körülbelül 1500 euróba kerül. A kút kiásása és bevonása néhány hétig
tartana. Ez idő alatt Péternek és testvérének teljesen fel kell adnia egyéb munkaköri feladatait. Az
étterem alacsony kapacitással dolgozna, és csak italokat szolgálhatnának fel. Ezen túlmenően, a faház
védett területen épült, amelyen a vízkút ásása rendelet ellenes, mert veszélyeztetné a város vízének
tisztaságát.
Az esővíz-gyűjtés egy bevált technológia. A tetőcsatornákkal, csövekkel és egy 4200 literes ivóvíztartállyal kiegészített esővíz-gyűjtési rendszer ára körülbelül 3500 EUR. Telepítése 800 EUR körüli
összegbe kerül. 3–4 nap alatt helyezhető el, és mindeközben az étterem a szokásos módon tud üzemelni.
Ötletek

Kiválasztási kritériumok
Pontozás 0-3

Öntözési rendszer

Kút

Esővíz

Törvények és rendeletek betartása

3

0

3

Megfizethetőség

1

-

2

Költség-hatékonyság

2

-

3

Összesen:
Döntés:

8

6
Esővíz-gyűjtés

Az ötlet jóváhagyása
Valóban sokat esik a hegyekben. Mivel átlagosan 150 esős nap van a területükön, az esővíz megbízható
vízforrás lehet. Az esővíz-gyűjtés pénzt takaríthat meg a Tomeo családnak, de segítené őket a környezet
tisztán tartásában, és üzleti tevékenységük bővítésében is. Ha az esővizet össze tudnák gyűjteni, még
mielőtt a földre esik, és a városi vízgyűjtőbe jutna, megnövekedne a vízkészletük.
Ha ezt bevezetnék, akkor naponta legalább 200 liter vízre lenne szükségük a kertben. Egy másik
nagyszerű hely, ahol használhatják, a mosdó. Az öblítés és a fertőtlenítés, különösen a szezonban,
jelentősen növelte költségeiket. A szezononkénti átlagos vendégmennyiség 4 liter körül van. A
holtszezonban 5 liter. A szezonban a faház naponta mintegy 90 vendéggel büszkélkedhet, míg a
szezonon kívül ez a szám átlagosan 40-re csökken. A csapat véleménye szerint a kert bővítésével további
10 embert tudnának bevonzani a holtszezonban. A rendszer csúcshasználata nyáron lenne, amikor csak
6 naponta esik eső. Ez azt jelenti, hogy a szezonban hetente 1400 literre lesz szükség az öntözéshez és
2520 liter a fertőtlenítéshez és a WC-használathoz. Ez összesen 3920 liter szezonban és 3150 liter
holtszezonban. Figyelembe véve a tartály üres tárolási kapacitását (80 liter), ez 200 és 970 liter közötti
tartalékot biztosít számukra. Elég lenne a kert öntözésére nyáron, egy olyan időszakban, amikor nem
esik az eső 8 napon át. Télen a plusz mennyiséget fel lehet használni a külső területek olvasztására.
Mivel a rendszer a gravitációt használja ki az öntözésére és a WC-k öblítésére, az éves fenntartási
költségek meglehetősen alacsonyak. A víztartály 10 éves garanciával rendelkezik, élettartama 20 év. A
csöveket és csatornákat 5-6 évente, a tömlőket háromévente kell megújítani. A teljes éves fenntartási
költség, beleértve a víztartály újrabefektetési alapjának kiépítését, 440 euróra jön ki.
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A holtszezon csak egyharmada a teljes évnek. Peter és Margaret nagyszerű csapatot épített, és nem
akarták elveszíteni munkatársaikat. Az étterem tulajdonosai télen is teljes fizetéssel alkalmazzák
munkatársaikat, amikor a vendégek száma jelentősen alacsonyabb. Ezért a plusz 10 fő napi elhelyezése
a holtszezonban nem igényelné további személyzet alkalmazását.
Figyelembe véve a következőket: az 1,8 eurónyi édesvíz köbméterenkénti költségét, a dízel elektromos
generátor átlagos, 0,6 liter/munkaóra üzemanyag-fogyasztását és annak mindennapi szükséges kétórás
alkalmazását; az éves fenntartási 80 eurós költséget; illetve azt, hogy a főszezon 35 hetes, a holtszezon
pedig 17; beleszámítva, hogy az átlag nettó haszonkulcs vendégenként főszezonban 3,20 EUR és
holtszezonban 3,80 EUR, a dízel legmagasabb ára 1,50 EUR, az esővíz-gyűjtési rendszer potenciálja a
következő:
További éves nettó nyereség (holtszezon):
17 hét x 7 nap x 10 vendég x EUR 3.8 = EUR 4522
Költségmegtakarítás, ha nem veszik igénybe a csapvizet:
52 hét x (1.4 m3 x EUR 1.8 + 14 óra x 0.6 liter x EUR 1.50) + EUR 80 karbantartás = EUR 866
Összesen éves pénzügyi juttatás: EUR 4522 + EUR 866 = EUR 5388
Kezdeti beruházások az esővíz-gyűjtési rendszerbe és az első év fenntartási költségei:
EUR 4300 + EUR 440 = EUR 4740
=> Az esővíz-betakarító rendszer az első működési évben megtérül.
További előnyök: friss csővezeték-víz megőrzése, márkaérték növelése a pozitív fenntartható vállalati
arculat kivetítésével
Az ötlet alkalmazása
A vízgyűjtő rendszer felépítéséhez a Tomeo családnak a következő tevékenységeket kell megvalósítania:
Feladat
Esővíz-gyűjtő rendszer
megvétele és
telepítése

Erőforrás
Pénzügyi: EUR 4740
Időben: 4 nap
Munkavállalás: kiszervezett, a
kezdeti beruházás összege
tartalmazza a telepítési
költségeket

Határidő
XX.XX.XXXX

Mutatók
A rendszert telepítették
és teljesen
működőképes.
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Személyzet betanítása
a rendszer
használatára

Időben: 2 nap

XX.XX.XXXX

Megfelelően működő
rendszer.

A beruházások és a
Idő: folyamatosan
költségmegtakarítások Felelős: Peter és Margaret
megfelelő ellenőrzése

12 hónap
vége

A befektetési kiadások
visszafizetésére 12
hónapon belül kerül sor.

Asztalok és székek
elhelyezése a kertben

Idő: 1 nap

XX.XX.XXXX

Az asztalok és székek a
kertben alkalmasak
vendégek fogadására.

Jelenlét a közösségi
médiában

Idő: folyamatos, napi egy órás
elfoglaltság

XX.XX.XXXX

A közösségi média
oldalakon
megnövekedett a
látogatók száma;
megnövekedett a
holtszezonban érkező
vendégek száma.

Felelős: Peter és Margaret

Felelős: Martin

Felelős: Victoria és Maria

Közös fenntarthatósági kezdeményezések
A fenti esettanulmány azt szemlélteti, hogy egy idegenforgalmi vállalkozás hogyan képes elképzelni,
megtervezni és megvalósítani egy egyedülálló kezdeményezést, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a
vállalkozás fenntarthatóbb működéséhez csak saját erőforrásokat fektetve be. A fenntarthatósági
kezdeményezések egyéb típusai, különösen azok, amelyek célja, hogy teljes körű turisztikai élményt
nyújtsanak az ügyfeleknek, szükségessé tehetik az együttműködést más turisztikai vállalkozásokkal az
egész turisztikai ellátási láncban: desztinációkezelő szervekkel, nem kormányzati szervezetekkel és a
helyi közösségekkel.
Például helyezze magát egy kis vállalkozás tulajdonosának helyébe, aki egy vidéki területen
kerékpárkölcsönzőt üzemeltet. Önnek elegendő számú kerékpárja van, átlagosan két órát töltenek rajta
naponta. A területre érkező turisták általában rövid vidéki biciklitúrához keresnek biciklit. A járművek
kihasználtságának növelését háromszorosára szeretné növelni azáltal, hogy napi legalább hat órás
használatra ösztönzi a látogatókat. Jó megoldás lehet kerékpáros kirándulásokat szervezni a közeli
faluba. De ezt egyedül hogyan tudná megoldani?
Az ilyen kezdeményezés megvalósításához számos érdekelt féllel való együttműködésre lehet szükség.
Lehet, hogy az útvonaljelzéseket a helyi hatóságnak kell jóváhagynia. Lehet, hogy helyi útmutatót kell
használnia a csoportos túrákhoz, be kell vonnia a helyi szállodákat és az idegenforgalmi információs
irodát új ajánlatának népszerűsítésébe, egyeztetnie kell a faluban található étteremmel, hogy ügyfeleit
egy speciálisan elkészített hagyományos vacsorára fogadja, és mondjuk, részt vehessenek akár egy
kenyérkészítő mesterkurzuson is. Az éttermekkel való együttműködés kölcsönösen előnyös lenne, mivel
ez segíthet Önnek, hogy közel egynapos kirándulást nyújtson ügyfeleinek, és segítse az étterembe
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látogatók számának növelését. Ezen kívül megállapodhat, hogy megosztja az útvonal kijelöléséhez és az
új ajánlat hirdetéséhez szükséges erőforrásokat.
Egy ilyen kezdeményezés előnyökkel járna a közösség és a környezet számára is. A kerékpározás
ösztönzése és támogatása a vidéki térségben környezetbarátabb közlekedési módot biztosít a turisták
számára, ezáltal csökkentve az üvegházhatású gázok kibocsátását. A helyi idegenvezető alkalmazásával
támogatja a helyi foglalkoztatást, a kenyérsütési technikák bemutatása hozzájárul a helyi hagyományok
és kultúra megőrzéséhez.
Ez a példa illusztrálja az együttműködést egy közös fenntarthatósági kezdeményezésben, méghozzá a
turisztikai ellátási lánc különböző érdekelt feleinek bevonásával: szállodák, étterem, kerékpárkölcsönző,
turisztikai információs iroda, helyi hatóság. Az együttműködés más, a desztinációjában található
turisztikai vállalkozásokkal vagy szervezetekkel, amelynek szolgáltatásai kiegészítik az Ön
vállalkozásának ajánlatait, ésszerű, mert lehetőséget teremt a turisztikai termékek közös létrehozására
és közös promóciójára, amivel hiteles, magas színvonalú élményt kínálnak a vendégnek.
A fenntarthatósági kezdeményezés típusától függően a közös vállalkozásban való részvétel segítség
lehet az Ön vállalkozása számára is: csökkentheti a tranzakciós költségeket, növeli a
méretgazdaságosságot és a hatókört; a kiegészítő forrásokhoz biztonságos hozzáférést nyújt; megosztja
a termelés, forgalmazás és marketing költségeit; hozzájárul a tudásmegosztáshoz és a piac működésének
jobb megértéséhez, az új trendek és az idegenforgalmi magatartások új mintáinak fejlődéséhez,
valamint a versenyképes új szolgáltatások kialakításához (Borodako & Kožić, 2016).
Amellett, hogy az egyes vállalkozások számára előnyös az együttműködés, turisztikai stakeholderek
bevonása a közös fenntarthatósági kezdeményezésekbe pozitív hatással lehet az adott turisztikai hely
pozitív megítélésére. Ez végül megnövelné a desztináció vonzerejét a turisták számára, ezáltal minden
helyi vállalkozás számára is előnyössé válna.
Ha közös fenntarthatósági kezdeményezést szeretne vállalni, akkor a fentiekben leírt problémamegoldó
folyamatba egy másik dimenziót is bele kell foglalnia. Próbáljon válaszolni a következő kérdésekre:
Közös fenntarthatósági kezdeményezések reflektáló kérdései
 Milyen vállalkozásokra, szervezetekre vagy intézményekre van szüksége ötlete
megvalósításához? A fenti egységek szerepe a turisztikai ellátási láncban különbözik-e az Ön
vállalkozásától?
 Ha ugyanazon turisztikai alszektorban tevékenykedő vállalkozásokkal kell együttműködnie, mint
amelyben Ön is tevékenykedik (azaz a közvetlen versenytársaival), tudja-e biztosítani, hogy az
együttműködés előnyei erősebbek, mint a versenyelőny elvesztésének lehetséges kockázatai?
 Milyen hozzájárulást kérne tőlük?
 Milyen előnyökkel járna az ötlet megvalósítása az Ön és potenciális partnerei számára?
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 Hogyan keresné meg potenciális partnereit?
 Alá kell-e írnia egy megállapodást, amely szabályozza a partnerek bevonását a
kezdeményezésbe?
 Hogyan koordinálná/irányítaná/segítené elő a kezdeményezés közös fejlesztését és
megvalósítását? Milyen kommunikációs és konfliktus megoldási stratégiákat alkalmazna?

Online ötletalkotó eszköz
Az interaktív ötletalkotó eszköz, amely elérhető a Sustain-T weboldalán és az e-learning platformon
keresztül, megkönnyítheti az együttműködést más vállalkozásokkal a fenntarthatósági kezdeményezés
kidolgozása vagy megvalósítása során. Lehetővé teszi a regisztrált felhasználók számára, hogy kihívást
vagy ötletet és potenciális megoldásokat tudjanak közzétenni, amelyeket egy vállalkozás akár egyedül,
akár más iparági érdekeltekkel együttműködve is megvalósíthat. Az eszköz lehetőséget ad az ötletek
megvitatására is, ezáltal megkönnyítve a döntéshozatali folyamatot arra vonatkozóan, hogy milyen
ötleteket/kezdeményezéseket kell megvalósítani. Tehát az eszköz három fő funkciót biztosít: Új ötletek
böngészése; Ötlet archívum megtekintése; és Új ötletek megosztása.
Az „Új ötletek megosztása” funkció lehetővé teszi kihívások vagy ötletek létrehozását és megosztását
egy egyszerű sablon kitöltésével: ötlet címe, ötlet leírása, ötlet szükségletei, lejárati dátum, státusz és
alkalmas országok. Itt egy erőforrás térképet is létre lehet hozni, mely megmutatja, hogy milyen elérhető
erőforrással rendelkezünk a kezdeményezés megvalósításához.
Az „Új ötletek böngészése” funkció egy listát készít az összes új, aktív ötletről. Az ötletre kattintva pedig
a teljes leírás láthatóvá és kommentelhetővé válik. Például visszajelzést lehet adni, meg lehet osztani a
véleményünket az ötlet megvalósításával kapcsolatban vagy közreműködésünket is felajánlhatjuk.
Továbbá a saját erőforrás térképünket is összehasonlíthatjuk az ötletével, így meghatározva a
megvalósításhoz szükséges kiegészítő erőforrásokat.
Az Ötlet archívum az összes lezárt kihívást és ötletet tartalmazza. Ez pedig lehetőséget biztosít arra, hogy
megérthessük más turisztikai mikro- és kisvállalkozások milyen ötletek megvalósítására törekednek
annak érdekében, hogy növeljék fenntarthatósági teljesítményüket.
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