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Záróbeszámoló 

A kiutazás előtt számos kérdés megfordult a fejemben az ázsiai kultúrával, szokásokkal, illetőleg 

gazdasággal kapcsolatban, hisz eddig nem volt lehetőségem bepillantást nyerni a keleti világ 

életébe. A nyári egyetem a fenntarthatóság jegyében zajlott, ezért számos program erre épülve 

közelítette meg a thai kultúrát. A legnagyobb kérdés számomra, amellyel nekiindultam, az volt, 

vajon hogy tudja fenntartani magát ez a kis ország úgy, hogy a világ egyik leglátogatottabb 

desztinációjának számít, valamint a szomszédos országokban zajló konfliktusok mennyire 

befolyásolják az ellátási láncokat. Ezt azért tartottam fontosnak, mert számít, hogy a saját 

erőforrásukkal hogyan tudják saját lakosságukat ellátni amellett, hogy számos turista fogyasztja az 

ottani javakat. Illetőleg, ahogy Európában, úgy egyre több térség is törekszik arra, hogy javítsa a 

lakosság életkörülményeit, kevésbé szennyezze a környezetét. Ezért nagyon érdekes felvetés volt, 

hogy ők mit tudnak nekünk adni, illetve milyen törekvéseik vannak ezzel kapcsolatban.  

A thaiföldi GDP több mint 50%-át a szolgáltatások teszik ki, emiatt erősen jelen van a turizmus a 

thai gazdaság életében. Ez azt jelenti, hogy a külföldi utazók nagymértékben formálják az ország 

környezetét. A Covid-19-ig a tömegturizmus volt a leghangsúlyosabb. Szerették volna minél több 

külföldinek megmutatni Thaiföld értékeit, kincseit, valamint gazdasági hasznot szerezni belőle. 

Sajnos ez átesett egy olyan mértékű természetkizsigerelésbe, amelyet már nem lehetett tovább 

fenntartani, szükség volt egy lökésre, amely megálljt parancsol a pusztításnak és az erőforrások 

kizsákmányolásának. Ezt a változást a Covid-19 indította el. Visszaesett a turisták száma és ez a 

válsághelyzet teremtett egy olyan légkört, amely a kormány tanácskozását elősegítette, hogy 

milyen irányba is történjenek a változások. Maradjanak-e a megszokott minőség helyett 

mennyiségre való törekvés mellett, vagy merjenek választani egy bizonytalan kimenetelű újítást 

egy olyan időszakban, amikor rengeteg munkavállaló, vállalat elveszítette munkahelyét és a 

megélhetésükért küzdött. Minden nehézség ellenére a kormány hitt a saját víziójában, hogy kell 

változást hozniuk a mostani turizmus iparágba, és új irányelvként tűzték ki, hogy a mennyiség 

helyett a minőségre koncentrálnak. Szerették volna az utazókat olyan módon integrálni a thai 

társadalomba, hogy érezzék a tevékenységükkel kapcsolatos felelősségüket. Olyan szolgáltatások-

kal bővült a szolgáltató iparág, amely valós választási lehetőséget tud nyújtani azok számára, 

akiknek fontos a környezettudatosság. Célkitűzésük, hogy a hazájukba ne felületesen utaz-

gassanak a turisták, hanem a helyi lakosokkal együtt éljék át az ország nyújtotta lebilincselő 

atmoszférát. A szolgáltatások számos alternatívákat nyújtanak azoknak is, akik odafigyelnek a 

szén-dioxid-kibocsátásra. Olyan járművekkel közelíthetik meg a látványosságokat, amely teljes 

mértékben károsanyag-kibocsátástól mentesek, de mégis adnak egy élményt az utazóknak, amely 

elősegítik, hogy Thaiföld egy életre szóló emlékként maradjon meg az emberek életében. 

Hatalmas élmény volt hallgatni a szakembereket és a helyi lakosokat, hogy a saját országukra úgy 

tekintenek, amelyet meg akarnak védeni, mert tudják mennyi értékkel bír, de emellett nyitottak 

arra, hogy a világnak mindezt megmutassák. Ezt a kettőt mindig nehéz együtt érvényesíteni, de 

nagyon jó irányba indultak el, hogy a beérkezőknek a gondolkodásmódját az első pillanattól kezdve 

meg kell változtatni azzal kapcsolatban, hogy ők nem arra hivatottak az utazás során, hogy úgy 

éljenek az ottlétük alatt, hogy nem foglalkoznak a holnappal, hanem ők is éljék bele magukat és 

tisztában legyenek a cselekedeteik következményeivel. Ennek megvalósítására olyan jól működő 



weblapokat, szolgáltatásokat építettek ki, hogy akik ezeket tudatosan választják, nemhogy 

szegényebbek lesznek élményben, de olyan arcát láthatják meg Thaiföldnek, amelyet egy átlagos 

út során sosem lenne alkalom elérni.  

Az egyetemen volt lehetőségünk a thai természetes gyógyításba is bepillantást nyerni. Nagyon 

izgalmas volt megismerni azt, hogy nekik milyen természetes erőforrásaik vannak, amelyeket 

hasznosítani tudnak az egészségügyben, hisz itthon a jól ismert gyógyvizekhez szoktunk. 

Megismerkedtünk különböző gyógynövényekkel, amelyeket felhasználnak különböző kozmetikai 

és gyógyászati eszközökhöz. De természetesen a világszerte ismert és közkedvelt thai masszázst is 

megismerhettük közelebbről.  

Az egyetem által nyújtott órákon túl számos olyan általános kulturális és gazdasági ismerettel 

lettem gazdagabb a thai hallgatók által, amelyet az elkövetkező nemzetközi esettanulmányi 

versenyekben nagymértékben hasznosítani tudok. Valóban megismerkedtünk azzal, hogy milyen 

igényekkel rendelkeznek a lakosok, milyen érdeklődési köreik vannak, illetve hogy milyen 

értékrendet tudnak felmutatni. 

Összeségében nagyon hálás vagyok azért, hogy egy ilyen program részese lehettem, mivel olyan 

ismeretekkel lettem gazdagabb, amely egész életem során segíteni fognak, valamint olyan 

közösségben sikerült ezeket átélni, amelyre mindig emlékezni fogok. 

       

   


