
Kovászna megye Turizmus Fejlesztési 
stratégiája

8.sz.melléklet
környezetbarát turizmus UNWTO globális

 etikai  Kódexe alapján



  

A környezetbarát turizmusban mindenkinek önálló szerepe van. A kormányok, az üzleti szféra 
képviselői, az önkormányzatok mindent meg kell tegyenek saját hatáskörükben, de vendégként 
Ön is sokat tehet mindezen célok megvalósítása érdekében. 

Legyen nyitott más kultúrák és hagyományok iránt, ez átalakítja a tapasztalatait, szívélyesebb 
fogadtatásban, nagyobb tiszteletben lesz része és több elismerést kap a helyi lakosoktól. Legyen 
nyitott, elfogadó és tisztelje a különbségeket, legyen figyelemmel a társadalmi és kulturális 
hagyományokra, szokásokra.

Tisztelje az emberi jogokat. Mások bármely módon történő kihasználása ellentétes a turizmus 
alapvető céljaival. A gyermekek szexuális kihasználása bűncselekmény, amely büntetendő a 
célországban vagy az elkövető hazájában.

Segítse a természeti környezet megóvását. Óvja a vadvilágot, és a vadak élőhelyét. Ne 
vásároljon olyan termékeket, amelyek veszélyeztetett növényekből vagy állatokból készültek.

Tartsa tiszteletben a kulturális erőforrásokat. Utazása során legyen figyelemmel a művészeti, 
régészeti és kulturális örökségekre.
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Utazása hozzájárulhat a gazdasági és társadalmi fejlődéshez. A tisztességes  kereskedelem 
elveit tiszteletben tartva, vásároljon helyi kézműipari termékeket, hogy ezzel is támogassa a helyi 
gazdaságot. Az árukért folyó alkudozás a helyi jövedelmi szint ismeretén és tiszteletben tartásán 
alapuljon.

Utazása előtt tájékozódjon a célterület aktuális egészségügyi helyzetéről, győződjön meg a helyi 
sürgősségi ellátás elérhetőségéről és a konzuli szolgáltatásokról, hogy nyugodtan, testi épségét 
nem kockáztatva indulhasson útnak. Utazása előtt győződjön meg arról is, hogy az adott 
célterületen minden előzetes elvárása (diéta, megközelíthetőség, orvosi ellátás) teljesül.

Tudjon meg minél többet az utazás helyszínéről, és szánjon időt arra, hogy minél jobban 
megismerje, megértse a helyi szokásokat, normákat és hagyományokat. Kerülje azon viselkedési 
formákat, amellyel esetleg megbánthatja a helyi lakosságot.

Ismerkedjen meg a helyi törvényekkel, hogy ne kövessen el a fogadó ország által törvénybe 
ütközőnek minősített cselekményeket. Tartózkodjon mindenféle kábítószer, fegyver, antik 
műtárgy, védett faj, illetve bármely veszélyes termék, anyag kereskedelmétől, melyet a nemzeti 
előírások tiltanak.
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