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Réti Mónika - Varga Attila 

 

Ökoiskolaság és szakképzés. 

 

 

A bevezető szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a 

veszélye annak, hogy csak a felszínt érintik meg – ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni: de 

vajon lehetséges-e ez akkor, ha az ökoiskolaság lényegéről a globális problémákkal 

összefüggő helyi projektek, minták sokféleségéről próbálunk meg írni valamit? Sikerülhet-e 

néhány oldalon keresztül, elméleti megközelítésből megmutatni, miért válhat a 

fenntarthatóság pedagógiája a napi gyakorlat egyik leghatékonyabb eszközévé a 

szakképzésben is. Talán könnyebb lenne megmagyarázni, mit veszíthetünk ha nem 

alkalmazzuk a fenntarthatóságra nevelés alapeszközét az élményt – vagyis az életszerű 

helyzetekkel, a diákok érdeklődésére építő, mégis a tanár által is hitelesen bemutatható 

problémákkal való foglalkozást: Hogy ilyenkor nemcsak a tanár érzi úgy, hogy érdemes az 

órákra, foglalkozásokra bemenni. Sőt ha következetesen gyakoroljuk, könnyen átragad 

másokra: kollégákra, tanítványokra, szülőkre. Hiszen ki ne szeretne másokkal együtt lenni és 

valami számára is fontosat, hasznosat, jót csinálni?   

Változó világ – változó kihívások 

Világunk gyorsan változik – halljuk nap mint nap a közhelyes kijelentést. Talán éppen emiatt 

egyre kevésébe telik meg tartalommal. Ugyanakkor gyakran éppen az okoz számunkra 

konfliktusokat, hogy az ebbe a rohamosan változó világba született, azt élvező és elszenvedő, 

és annak kihívásaihoz alkalmazkodott fiatalokkal közös hangot találjunk. 

Mi minden változik hát körülöttünk? 

Változik a természeti környezetünk. Míg néhány évtizede erős kétkedés fogadta például az 

éghajlatváltozással kapcsolatos kutatási eredményeket, addig mára már azt is kevesen vitatják, 

hogy az éghajlatváltozás bekövetkezése az emberi tevékenység következménye lehet. Amíg 

egyes fajok eltűnését sokáig nem tartották említésre méltónak, addig ma már nemcsak azért 

aggasztó kérdés ez számunkra, mert egyes élőlényeket már sohasem ismerhetünk meg vagy 

mutathatunk meg gyermekeinknek, hanem azért is, mert számos olyan visszacsatolásra derült 

fény, amelyek révén egyes élőlénycsoportok kipusztulása más globális folyamatokat erősít.  

Változó természeti környezetünk kihat a körülöttünk lévő világ erőviszonyaira, mozgatóira. 

Egyes források példátlanul felértékelődnek (így a tiszta, élhető környezet, az ehető étel vagy a 

víz) és csak remélhető, hogy békés folyamatok sora vezet majd odáig, hogy az emberiség 

képessé válik arra, hogy fogyatkozó készleteit és erőforrásait megossza. 

Változnak problémáink. Olyan eszközöket kell használnunk és olyan kérdésekről kell 

döntenünk, amelyekkel az iskolában aligha találkozhattunk és amelyekről családi 

hagyományaink révén sem rendelkezünk mintákkal, ismeretekkel. Gondoljunk csak az olyan 

biotechnológiai eljárásokra, mint a génmódosítás vagy a klónozás vagy az olyan 

lehetőségekre, mint az internetes beszélgetés. Mindeközben számos, általunk tényként kezelt 

információról derül ki, hogy a kép árnyaltabb, a dolog nem pontosan esetleg nem minden 

esetben úgy van, ahogyan azt tankönyveink írták, hiszen a tudományos fejlődés 

következtében a világról alkotott kép is gyorsan változik. Az összes információt naprakészen 

fejben tartani képtelen, lehetetlen és értelmetlen vállalkozás lenne. Mindennek ellenére ahhoz, 

hogy képesek legyünk mindennapi életünket átformálni (például az elektronikus ügyintézést 

elsajátítani) vagy állampolgári szerepünket gyakorolni (például részt venni egyes eljárások, 
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beruházások engedélyeztetésével vagy betiltásával kapcsolatos folyamatokban) lépést kell 

tartanunk a rohamos tudományos-technikai fejlődéssel. Ez az ellentmondás csak úgy oldható 

fel, ha bizonyos képességek és tudás birtoklásán túl megfelelő nyitottsággal, elszántsággal, 

szemlélettel rendelkezünk – azaz bizonyos kompetenciák birtokában vagyunk. Ezek a 

kompetenciák segíthetnek hozzá ahhoz, hogy az iskolában megszerzett ismereteink 

folyamatosan formálódjanak, alakuljanak, gazdagodjanak.  

Változnak az értékeink. Egyre kevesebb „igazi” értékünk van és azt is egyre nehezebbnek 

találjuk, hogy ezek mellett pálcát törjünk. Emellett naponta szembesülünk új, más, a 

sajátunkétól eltérő értékrendekkel is – ez amellett, hogy lehetőséget nyújt arra, hogy belső 

világunk gyarapodjon, gyakran elbizonytalanítja, összezavarja az embert. Az értékek 

viszonylagossá válása arra kényszerít bennünket, hogy folyamatosan újraépítsük és 

újraértelmezzük értékrendünket. Az iskolákkal szemben ugyanakkor azt is elvárják, hogy 

egyes értékeket akkor is adjon át és őrizzen meg, ha a gazdasági-társadalmi folyamatok 

esetleg éppen ezek ellenében hatnak. Ezt csak azok az iskolák tehetik meg eredményesen, 

amelyeknek rejtett tanterve nem dolgozik az átadni kívánt értékek ellenében, vagyis azok az 

iskolák, ahol hiteles pedagógusok, valódi közösséggé szerveződve dolgoznak. 

Változnak a velünk szemben támasztott elvárások. Míg a múlt századig a mestersége 

fortélyait jól elsajátító mesterember évtizedekig gyakorolhatta szakmáját, addig jelenleg 

készen kell állnia arra, hogy folyamatosan új és új eljárásokat sajátítson el. Amíg a múlt 

században értéke volt, ha valaki egy munkahelyen töltött le hosszú évtizedeket, ma a lojalitást 

megelőzi az elvárások között a mobilitás: legyen képes váltani, új és új munkahelyekhez 

alkalmazkodni. A múltbeli önálló, mindenhez értő mesterember képe is átrajzolódott: a 

munkáltatók inkább a csapatmunkást keresik, aki szívesen és eredményesen működik együtt 

másokkal, aki felelősségének megtartása mellett dolgozik egységében, aki jól kommunikál és 

aki rugalmasan alkalmazkodik a különböző szerepek elvárásaihoz. Ahhoz, hogy a 

csapatmunkára „éles” helyzetben képesek legyünk, rá kell éreznünk a csoport 

szerveződésének, működésének dinamikájára, meg kell látnunk a többi szereplő viselkedését, 

ahogyan meg kell tapasztalnunk azt is, mi magunk hogyan viselkedünk konfliktushelyzetben. 

Meg kell tanulnunk a csapatban elért eredményeknek, sőt magának a munka folyamatának a 

megbecsülését is – ehhez segíthetnek hozzá az iskolákban végzett csoportos feladatok, 

projektek. 

Változik a hatókörünk. Míg a globális folyamatokra, a nagypolitikára aligha lehetünk 

közvetlen hatással, addig a környezetünk történéseire befolyással lehetünk. Ahhoz, hogy 

valóban képesek legyünk a körülöttünk zajló történések befolyásolására, aktív állampolgári 

szerepet kell vállalnunk. Állampolgárként pedig akkor szolgáljuk mikro- és 

makroközösségünk javát, ha következetesen arra koncentrálunk, amire valóban hatni tudunk. 

Számos tanulmány mutat rá arra, hogy a modern civilizációkban a helyi közösségekben folyó 

diskurzus egyre inkább előtérbe kerül és egyre jelentősebb hatással van a nagyobb közösségek 

életére. Természetesen fontos, hogy a problémák notórius sorolása helyett tettrekész, cselekvő 

hozzáállással segítsük a megújulást, ahogy az is, hogy egyes megoldások folytonos elvetése 

helyett képesek legyünk konszenzusra vagy kompromisszumra illetve adott helyzetekben 

konstruktív módon megoldási javaslatokat is tenni. 

Változik végül jövőképünk. Míg száz éve büszkén harsogták, hogy az ember meghódítja és 

legyőzi a természetet, addig ma fenyegetőn vetül ránk a készletek felélésének, a 

túlnépesedésnek, az elidegenedésnek az árnyéka. Ez a jövőkép ugyan riasztóan hat, ám 

egyben közömbössé is tesz. Ki szereti megoldhatatlan feladatokra fecsérelni idejét-energiáját? 

Ráadásul a globális problémák nagy része számunkra „steril”: amíg csak a hírekben látjuk-

halljuk más területek, más élőlények, más emberek gondjait (éhezik, elpusztult, lebombázták, 
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stb.), addig nem érintenek meg annyira, hogy egyben cselekvésre késztessenek. Pedig saját 

mikrokörnyezetünkben is megtaláljuk ezeknek a problémáknak olyan leképeződéseit, 

amelyeken akár módunkban áll segíteni is! Ha azokra a problémákra fókuszálunk, amelyeket 

a maguk hús-vér valójában érzékelhetünk, ezeken keresztül nemcsak a globális problémákra 

válunk érzékenyebbé, hanem azok előremozdításáért is tettünk valamit. Ahogyan az indiai 

filozófia is tartja: ha tudjuk, hogy jót cselekszünk, nincsen olyan kis lépés, amelyet fölösleges 

lenne megtenni! 

A fenntarthatóság pedagógiája azt célozza, hogy mindezen kihívásokkal úgy nézzen szembe, 

hogy az iskolák és környezetük közé hidat verve, valós problémákkal végzett munkán 

keresztül neveljen fel olyan embereket, akik képesek a világot a maga összetettségében 

értékelni és megbecsülni és ezt szem előtt tartva aktív részeseivé válni ilyen közösségek, 

végső soron pedig egy fenntartható gazdasági és társadalmi rendszer létrehozásának. 

A fenntarthatóság pedagógiája annyiban nyújt többet a környezeti nevelésnél, hogy a 

társadalmi egyenlőség, a gazdasági folyamatok és egymás elfogadásának hangsúlyozásával 

még átfogóbban közelít a problémákhoz. Az általa kínált lehetőségek abban is segítenek, hogy 

a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve ne csak racionális-lexikális alapon (vagyis 

ismeretátadás révén), hanem érzelmi hangolással is segítsék a tanulók fejlődését. 

A fenntarthatóságra való nevelést valószínűleg számos iskolában, gyakran nem is tudatosan, 

nevén nevezve, de gyakorolják a pedagógusok. Az ökoiskolák abban segítenek, hogy ezek a 

kezdeményezések ne elszigetelten, gyakran szélmalomharc-szerűen történjenek. 

A fenntarthatóságra nevelés fontossága 

Az emberiség túlélésének kulcsa, hogyan folytatódnak, folytatódnak-e a jelenlegi gazdasági 

folyamatok, milyen lesz a jövő nemzedékek felelősségtudata bolygónk és embertársaink 

sorsával kapcsolatban. A fenntartható fejlődés korunk egyik legégetőbb kérdése – és ahhoz, 

hogy ezzel kapcsolatban változás történjen, az oktatásnak is foglalkoznia kell ezzel a 

problémakörrel. 

A fentiek alapján talán nem meglepő, hogy világszerte egyre nagyobb figyelem fordul a 

fenntarthatóságra nevelés felé. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 57. közgyűlése 2002. 

december 20-án a 2005-2015 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra Nevelés Évtizedének 

nyilvánította. Vagyis nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az 

elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság alapelvei. A 

téma fontosságát semmi sem jelzi jobban, mint hogy a fenntarthatóságra nevelés évtizede 

mellett mindössze két nevelési témájú évtizedet indított útjára az ENSZ: az Oktatást 

Mindenkinek és az Írni-Olvasni Tudás évtizedét, melyek célja, hogy a Földön mindenkinek 

lehetősége legyen megtanulni írni és olvasni. Az ENSZ szerint tehát két alapvető kihívással 

néz ma szembe az oktatás: meg kell tanítani mindenkit írni és olvasni és fel kell készíteni arra, 

hogy egy fenntartható társadalom életéhez aktív építő módon tudjon hozzájárulni. Láthatjuk 

tehát, hogy ma már a fenntarthatóságra nevelés nem az oktatás valamely szeletét vagy 

formáját írja le, hanem az oktatás átfogó eszmerendszerét, ideológiáját nyújtja.  

A fenntarthatóság a Nemzeti Alaptantervnek is részévé vált – a környezettudatosságra való 

nevelésnek mint kiemelt fejlesztési feladatnak minden műveltségi területen meg kell jelennie.  

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos egyik legégetőbb probléma éppen az, hogy 

interdiszciplináris jellege miatt egyrészt szinte bármelyik tantárgyhoz jól illeszkedik, másrészt 

viszont tanmenet illetve órarend összeállítása során „tisztán” és egészében egyik tantárgy 

programjához sem csatolható hozzá.  Hazánkban a környezeti neveléssel való hagyományos 
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kapcsolata révén – noha a környezeti nevelési pedagógiai programok ajánlásai az iskolai 

tantárgyak szinte mindegyikéhez megfogalmaznak célokat és konkrét tartalmakat – általában 

a biológia tantárgyhoz kapcsolják. Ezzel két probléma is van. Az első és legfontosabb az, 

hogy a fenntartható fejlődés kérdése legalább annyira érinti a társadalomtudományok és a 

gazdaságtudomány területeit, mint az anyag- és élettudományokét. Vagyis célszerű, ha a 

tanuló több pedagógus és ezáltal több tantárgy szemszögéből, integrált szemlélettel 

találkozzon vele. Hiszen az egy-egy tantárgyra történő „ráterhelés” következménye az lehet, 

hogy ez a többlettevékenység elsikkad, különösen akkor, ha a kimeneti szabályozás vagy az 

időkeret nem támogatja azt.  

Hogyan tehető működővé a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos pedagógiai rendszer? Hogyan 

bátoríthatók az iskolák ilyen programok kezdeményezésére? 

Egyfelől alapvető lenne, hogy az egyes tantárgyak programjában és az alaptantervben a 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek, kompetenciák és kialakítandó 

viselkedésminták szerepeljenek. Ez elősegítené azt is, hogy a fenntartható fejlődés pedagógiai 

céljai a nem természettudományos (főként biológia) tantárgyak kereteit túllépve az összes 

műveltségi területbe integráltan megjelenjenek.  Másrészt elő kell mozdítani a különböző 

tantárgyakat tanító pedagógusok együttműködését a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 

nevelőmunka segítésére. Ez a kooperációs lehetőség az egyes tantárgyak módszertani 

megújulásán túl egyes tanári kompetenciákat is fejlesztene. Ugyanakkor feltétele, hogy ehhez 

a műhelymunkához megfelelő keretek jöjjenek létre. 

Segíteni kell azt a folyamatot, hogy a helyi közösségek ismét nagyobb bizalommal 

forduljanak az iskolák felé. Az iskola ily módon újra központi szerepet tölthet be adott 

csoport életében. Az előző szereptől eltérően azonban nem a tudás egyfajta raktáraként, 

hanem a problémák megoldásával kapcsolatos egyfajta logisztikai központként. Ez a folyamat 

lassú, és nem vertikális döntések eredménye. Leginkább talán sikeres és eredményes, helyi 

társadalomra ható projektek példáján keresztül alakítható – ehhez azonban szükséges ezen jó 

gyakorlatok minél szélesebb körű bemutatása. 

Az ökoiskolákról 

A Közoktatási törvény 2003-as módosítása óta a törvény 48.§ (3) bekezdése alapján az 

iskoláknak nevelési programjuk részeként el kell készíteniük saját egészségnevelési és 

környezeti nevelési programjukat. Minden magyar iskoláknak törvényi kötelezettsége 

intézményi szinten szabályozni, hogy milyen tevékenységekkel segíti elő a fenntartható 

társadalom kialakulását. E kötelezettségek mellé az oktatási és környezetvédelmi kormányzat 

az Ökoiskola cím meghirdetésével 2005 óta a legmagasabb szintű állami elismerés 

lehetőséget is nyújtja mindazon iskolák számára, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai 

munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság 

pedagógiája értékeit.  A Cím elnyerése érdekében az iskolának munkatervet kell 

összeállítania.  Az ökoiskola munkaterv jó illeszthető az iskolák minőségbiztosítási 

rendszeréhez, szerves részét képezheti a kötelező iskolai minőségbiztosítási programnak, az 

IMIP-nek. Az Ökoiskola Cím leginkább a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos iskolai 

tevékenységek és fejlesztések intézményesülését, folyamatosságának biztosítását szolgálja. 

Nem kíván nehezen, csak az iskolák szűk köre által teljesíthető extra beruházásokat, vagy 

szakmai specializálódást az iskoláktól. Ennek megfelelően az ökoiskola címet elnyert 

iskolákból álló ökoiskola hálózat sem az iskolafejlesztés egy jól körülhatárolt területén nyújt 

szakmai támogatást az iskoláknak, hanem abban segíti őket, hogy iskolafejlesztési munkájuk 

bármely területén – legyen az épületrekonstrukció vagy tanártovábbképzés – miként 

érvényesíthetik a környezeti nevelés és fenntarthatóság pedagógiájának elveit. Az ökoiskolák 
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működése példaként szolgálhat minden olyan magyar iskola számára, amely céljának tekinti a 

környezettudatos, társadalmi részvételre képes állampolgárok nevelését.  

A cím elnyerése pénzügyi támogatással nem jár, ellenben több módon is elősegíti az iskolák 

forrásteremtő munkáját. Legközvetlenebbül abban az esetben, mikor egy fejlesztési pályázat 

célközönsége kifejezetten az ökoiskolák köre.  Az elmúlt években erre is volt példa, jelenleg 

azonban gyakoribb, hogy a pályázat értékelése során részesítik pluszpontban az Ökoiskola 

Címmel rendelkező iskolák pályázatit. Az Új Magyarország Fejlesztés Terv regionális 

operatív programjaiban iskolafejlesztési céllal kiírt pályázatok például általában ebbe a körbe 

tartoznak. Az Ökoiskola cím ezen kívül ráirányítja az iskolák figyelmét a fejlesztendő 

területeikre és összehangolt fejlesztési stratégai kialakítását teszi lehetővé az infrastrukturális 

fejlesztésektől a pedagógiai fejlesztéseken keresztül egészen a környezetvédelmi, sőt a 

közösségi fejlesztésekig.   

Az ökoiskola címmel rendelkező iskolák egyszersmind tagjává válnak a Magyarországi 

Ökoiskolák Hálózatának is.  A Hálózat jelenleg több mint 350 tagiskolával működik. 

Ökoiskolák az ország minden részében, minden régióban, minden megyében találhatók. 

Mindez mutatja az ökoiskolai eszme mozgalmi jellegét. A Hálózat nem elsősorban a 

fenntarthatóság pedagógiája szempontjából elit iskolák gyűjtőhelye kíván lenni, hanem nyitott 

mindazon iskolák számára, melyek elkötelezik magukat fenntarthatóság pedagógiája terén 

végzett, intézményi szinten tervezett, számon kérhető munkát és ennek folyamatos fejlesztése 

mellett.  Az állami és szakmai elismerést igen, de közvetlen anyagi és szakmai támogatást 

nem nyújtó cím rendszerének megalkotása és működtetése mellett az ökoiskolák hálózata 

többféle módon segíti az egyes intézmények munkáját. 

Az egyik az ökoiskolák hálózatának honlapja, amely a hálózat egyik legfontosabb, interaktív 

kommunikációs eszköze. A  www.okoiskola.hu  honlap folyamatosan friss hírekkel, 

publikációkkal, tanári segédanyagokkal, adatbázisokkal áll minden érdeklődő rendelkezésére. 

A weboldalhoz kapcsolódva működik a Magyarországi Ökoiskola Hálózat elektronikus 

hírlevele, mely körülbelül kéthetente tájékoztat a hálózattal kapcsolatos eseményekről, 

hírekről, és jelenleg több mint 1500 címre jut el. 

A mozgalom tagjainak rendszeresen szerveznek találkozókat, konferenciákat. Évente kerül 

megrendezésre az Ökoiskolák Országos Találkozója. E találkozók keretében az iskolák 

tájékoztatást kapnak a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája legújabb hazai és 

nemzetközi fejleményeiről, és egyúttal lehetőség nyílik arra is, hogy bemutassák saját 

kezdeményezéseiket, eredményeiket, mélyítsék már meglévő szakmai kapcsolataikat, illetve 

újabbakat alakítsanak ki. Az országos találkozón kívül az ökoiskolák rendszeresen szerveznek 

kisebb-nagyobb városi, megyei, regionális tanácskozásokat, eszmecseréket, bemutatóórákat. 

Az intézmények egyre nagyobb része végez jelentős disszeminációs tevékenységet, helyi és 

térségi továbbképzések keretében osztja meg saját tudását és tapasztalatait más iskolák 

pedagógusaival. 

A mozgalom fejlődését biztosítják a továbbképzés és a kutatások. Az OKI és a Közoktatási 

Vezetőképző Intézet (KÖVI) közösen dolgozta ki az akkreditált ökoiskola-vezetői 

továbbképzést. Ennek során a pedagógusok a hálózatba tartozó intézményekkel kapcsolatos 

kutatásokon, tapasztalatokon alapuló speciális felkészítést kapnak, hogy a fenntarthatóság 
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pedagógiája terén a munkájukat a lehető legeredményesebben végezhessék. A tanfolyamok 

egyben az ökoiskolák hálózatán belüli kapcsolattartás, kapcsolatépítés, tapasztalatcsere fontos 

színterei is. A továbbképzés alapelvei a következők. 

1. Az egyes iskolákban folyó munkára, a meglévő tervekre építünk, a továbbképzés 

abban segít, hogy a vezető egyébként is elvégzendő munkáját eredményesebben tudja 

végezni.  

2. A képzés az ökoiskolák vezetése során felmerülő kérdésekre összpontosít, a 

környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája gyakorlati módszertanával is ebből 

a szempontból foglalkozik.  

3. A képzésben a minőségfejlesztési szemlélet is érvényesül a gyakorlati feladatok 

elvégzése során.  

4. A továbbképzésen az önfejlesztés filozófiája és gyakorlata is jelen van.  

5. A képzés jelentős mértékben a munkáltatáson alapul, amelyre részben a továbbképzés 

kontaktórái során, részben az otthoni feladatokon keresztül kerül sor.  

6. A képzés nagymértékben épít a többoldalú elektronikus kommunikációra. 

A mozgalomhoz való csatlakozás révén az iskolák tehát olyan program megvalósításához 

kapnak naprakész információkat, illetve elsősorban tapasztalatcsere és együttműködés 

formájában segítséget, amely számukra lényeges nevelési kérdéseket tartalmaz, és amelynek 

elemeit a nevelőtestület az iskolai érdekképviseletekkel egyeztetve dolgozta ki. 

Egyszerűbben: a hálózatba kerülés egy kötelező programnak a tényleges tartalommal való 

megtöltését segíti. A megvalósítással és magának a kezdeményezésnek a fenntarthatóságával 

(a program következetes, de a menet közbeni változásokat is figyelembe vevő 

megvalósításával) kapcsolatban lényeges kiemelni a kritikus visszajelzés szerepét és a 

közösséghez tartozás élményét. 

Hogyan segíti egymást az ökoiskolai és a szakképző tevékenység? 

A segédanyag szakmacsoport-specifikus részében konkrét ötletekkel, foglakozás 

leírásokkal szolgálunk a gyakorlati pedagógiai munka számára is. Azt gondoljuk azonban, 

hogy a gyakorlati munka csak akkor lehet igazán hatékony, ha szilárd elméleti alapokon, a 

rendszerszintű összefüggések ismeretén alapul, továbbá ha az iskolában dolgozó pedagógusok 

egyforma vagy legalábbis hasonló értékek, pedagógiai elvek mentén végzik munkájukat. 

Ezért a következőkben bemutatjuk, hogy milyen elvi megfontolások miatt fontos, hogy a 

szakképző iskolák is csatlakozzanak az ökoiskola hálózathoz, és fordítva milyen szakmai 

előnyei származnak egy szakképző iskolának abból, ha ökoiskolává válik. 

Az ökoiskolai munka középpontjában álló, a fenntarthatóságra nevelés céljait szolgáló 

valós környezeti, társadalmi problémákkal való foglalkozás nem csak a környezeti nevelés 

céljait szolgálja, hanem erősíti a szakképzésben résztvevő diákok önbizalmát, fejleszti 

személyiségüket. A fenntarthatóság témakörei mind olyan témakörök, melyekkel való 

foglalkozás során a diákok való életben felhasználható releváns tudása gyarapszik, készségeik 

fejlődnek. Minden olyan kezdeményezés, mely ma még sokszor a szakképzésben is 

érzékelhető merev és főleg passzív diákszerep változtatását szolgálja, nagyon jól illeszkedik a 

környezeti nevelés, az ökoiskola hálózat célkitűzéseihez, függetlenül attól, hogy csak egy 

néhány, perces, néhány gyereket érintő aktivitásról, vagy egy egész iskolát átszövő 

kezdeményezésről van szó. 
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A szakképzés azért különösen alkalmas terep a fenntarthatóság pedagógiája számára, 

mivel a való élethez, a gazdasághoz,  fűződő kapcsolata sokkal közvetlenebb mint a 

közoktatásé. A szakképzés elsősorban nem egy újabb iskolafokozat kiszolgálására készít fel, 

hanem a munkaerőpiacra. Éppen ezért kiemelkedően fontos, hogy a szakképzésben legyenek 

jelen a környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiájának elemei. Ezeknek az elemeknek a 

szakképzési munkában való szerepeltetése ugyanis azt az üzenetet közvetíti a diákok számára, 

hogy a fenntarthatóság pedagógiájának célkitűzései nem valamiféle idealisztikus vágyálmok, 

hanem fontos gazdasági tényezők.   

Az OECD országok felmérései szerint ma mindenütt egyre nagyobb figyelem kíséri a 

munkavállalók úgynevezett generikus képességeit és kompetenciáit. Az ide tartózó 

elvárásokat négy csoportba sorolják: know what (tudni, hogy mit – más szóval tudástartalom), 

know why (tudni, hogy miért – azaz az ismeretszerzés célja), a know how (azaz a 

szakértelem), valamint a know who (vagyis a tudás birtokosának személyét, annak egyéni 

készségeit, attitűdjeit). 

Az oktatással-képzéssel szembeni mennyiségi igények alakulásának egyébként egyik 

legjellegzetesebb adata az, hogy ma az legfejlettebb országokban az OECD-tagországokban a 

25 – 64 éves korosztályok átlagosan 62 %-a jár valamilyen tanfolyamra. Szűkítve a kört, a 

25– 34 év közöttieknél ez az arány 72 %!  Az oktatási és képzési programok ilyen növekvő 

igénybe vétele ellenére ugyanakkor sok országban – sajnálatos módon – a felnőtt populáció 

tagjai körében mind súlyosabb problémákat okoznak az alapműveltségi hiányosságok; ez alól 

még a gazdaságilag legfejlettebb társadalmak sem kivételek. Vagyis alapvető elvárás az, hogy 

a felnőttek képessé váljanak a tanulás képességének megőrzésére és arra is, hogy a 

legfontosabb tartalmakra emlékezzenek. Ez fiziológiai okokból, agyunk működésmódja miatt
1
 

csak akkor lehetséges, ha a tanult elemek többféle megközelítésben, gyakorlatban is 

alkalmazva, többször előkerülnek. 

Hol kapcsolódik a fenntarthatóság a munkaadók elvárásaihoz?  

Elsősorban ott, hogy szemléletében a tudáselemeken túl a kompetenciák fejlesztésére 

koncentrál. Ezeknek a birtokában a szakiskolákból kikerülő tanulót olyan potenciállal 

ruházhatjuk fel, amelynek során felelős, autonóm személyiséggé válhat, aki ugyanakkor képes 

egy már működő csapat részévé válva másokkal aktívan együttműködni. A döntések 

vállalásához, a csoportban való működéshez az kell, hogy a tanuló merjen kezdeményezni, 

próbálkozni, legyen önbizalma és motivációja a felmerülő problémák megoldásához és 

javaslatait, ötleteit érthetően jelezze társai felé. Fontos elem még a másik elfogadása, a másik 

álláspont megértése is, amelyet a csoportos tevékenység során sajátíthat el az ember. 

Lényeges tudnunk azt is, hogy ennek hagyományos színterei (a nagycsalád, az egyházi 

közösségek, szociális hálózatok) megszűntek, háttérbe szorultak vagy feldarabolódtak. Az 

ökoiskolák a szervezeti kultúra fejlesztésén túl abban is előremutató tevékenységet végeznek, 

hogy a tanári team példaadó lehet a tanulók számára is. 

Másrészt abban segíti az ökoiskolai munka a munkavállalói készségek fejlesztését, hogy az 

egyéni felelősséget, a teljes rendszer megfogására, átlátására való igényt fejleszti a 

tanulókban. Teszi mindezt úgy, hogy – mivel a folyamatra és nem elsősorban a 

végeredményre koncentrál – nem terheli a teljesítmény kényszerének nyomásával a 

résztvevőket.  

                                                 
1
 Kísérletek bizonyítják, hogy agyunk aktívan dolgozik az egyszer rögzített, de később nem használt 

információk törlésén, hiszen a nem hasznos információ megtartása csak feleslegesen használná az 
agy kapacitásait. 
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Harmadrészt pedig ott, hogy a projektek során a tanulók megtanulják kiszűrni a számunkra 

releváns információkat, kapcsolatot találnak az egyes tantárgyak elemei között és lehetőségük 

van a már megtanultakat más közegben, más összefüggésekben ismételni, alkalmazni. A 

tanulás tanulásán túl közvetlen haszon, hogy a befejezett projekt produktuma folyamatosan 

szem előtt van, és elkészítésének élménye miatt időről időre felemlítődik vagy előkerül. Ezzel 

megkönnyíti, hogy a feldolgozott tartalmak – különösen azért, mert érzelmi élmények is 

kötődnek hozzájuk – a hosszú távú memóriában rögzüljenek. 

Negyedrészt a fenntarthatóság pedagógiája lehetőséget kínál arra is, hogy az úgynevezett 

„tölteléktárgyakat” értékes tartalommal, valódi tevékenységgel töltsük meg.  Számos tantárgy 

esetében – amelyeknek a tanulók nem látják közvetlen hasznát későbbi szakmájukkal 

kapcsolatban – az alacsony óraszámok mellett a közömbösség is komoly probléma.  Ráadásul 

néhány esetben szinte lehetetlen vállalkozás a tankönyvek tartalmát elsajátíttatni. És talán egy 

az egyben nem is érdemes. Ha azonban olyan problémákat keresünk, amelyek a tanulók napi 

tevékenységeihez is kapcsolódnak és amelyek a szaktárgyhoz is köthetők, a gyakorlatias 

megközelítés (konkrét produktum)  révén a tanulók is érdemesnek tartják az órán való aktív 

részvételt. 

Pedagógusszerep és ökoiskola 

A legtöbb vonatkozásban a tanárok jelentik az iskolai sikerek tengelyét: hiába kerül 

bele egy eszmerendszer az alaptantervbe, minőségpolitikai rendszerekbe vagy oktatáspolitikai 

reformokba, ha figyelmen kívül hagyják a tanárok motivációit. Az egyik legjobb példa erre az 

információs és kommunikációs technikák beleillesztése az iskola és az osztályok életébe. A 

tanárok ilyen irányú jártassága nélkül ugyanis ezek a hatékony tanulási eszközök 

kihasználatlanok maradnának. A tanároktól mindamellett el is várják, az intézmény 

struktúrájában alkotó módon tevékenykedjen (pedagógiai programok átdolgozása), 

kollégáival együttműködve dolgozzék, emellett képes legyen kielégíteni a tanulók egyéni 

igényeit is. Ezeknek a szerepeknek nagyon nehéz a hagyományos keretek között megfelelni. 

Talán ez az oka annak, hogy hazánkban mind a pályakezdők, mind pedig a nyugdíjazás előtt 

álló pedagógusok körében rendkívül magas a kiégés aránya. 

Mitől lesz jó a tanári munka? Egyik eleme minden bizonnyal a szakmaiság. Ez akkor jelent 

valós erőt, ha reagál az oktatással szembeni elvárásokra. Ezek az ambíciók egyre 

gyarapodnak, ami egyúttal számos feszültség forrása. Ezek áthidalásának egyik lehetősége, ha 

az iskola környezetével, a helyi közösségekkel mind szorosabb kapcsolatra törekszünk. 

Segíteni kell azt a folyamatot, hogy a helyi közösségek ismét nagyobb bizalommal 

forduljanak az iskolák felé. Az iskola ily módon újra központi szerepet tölthet be adott 

csoport életében. Az előző szereptől eltérően azonban nem a tudás egyfajta raktáraként, 

hanem a problémák megoldásával kapcsolatos egyfajta logisztikai központként. Ez a folyamat 

lassú, és nem vertikális döntések eredménye. Leginkább talán sikeres és eredményes, helyi 

társadalomra ható projektek példáján keresztül alakítható – ehhez azonban szükséges ezen jó 

gyakorlatok minél szélesebb körű bemutatása. 

A jó tanári munka másik eleme a hitelesség, melynek számos tényezője van. Ide tartozik a 

pedagógus személyiségén túl a közösségi szerepvállalása, kapcsolati tőkéje, elismertsége, 

iskolán és közösségén belüli reputációja is. A kapcsolati háló bővülésén keresztül ezt 

ismételten erősítik a helyi kapcsolódású projektek. 

A pedagógusok mentálhigiénés helyzetének felmérésekor komoly problémaként jelentkezett 

az, hogy a tanárok elszigetelődnek a társadalomtól, egyfajta iskola-börtönbe záródnak, ahol 

sajátos helyi szabályrendszernek és elvárásoknak kell megfelelniük. A helyi közösségekkel 
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kialakított partnerség és az ennek révén folyamatosan, iskolán kívülről érkező visszajelzések 

előremozdítják megújulásunkat.  

Ahhoz, hogy egy pedagógus a motiváltságát, szakmai kompetenciáit gondozza, olyan terepre 

és tevékenységekre van szüksége, ahol ezt megteheti. A fenntarthatóság pedagógiája – a 

hagyományos tanár-diák szereppel kapcsolatos paradigmaváltással – erre kínál alternatívát. 

A hagyományos szemlélet szerint az iskola a tanulás helye, ahol a tudományt lehet elsajátítani 

illetve művelni. A fenntarthatóság pedagógiája ezt a képet két helyen is megkérdőjelezi. 

Egyrészt a tanulási folyamat nemcsak az iskolában (főként nem kizárólag a tantermekben) 

zajlik, hanem annak környezete is megfelelő terepet ad – ez összhangban van más modern 

pedagógiai törekvésekkel. Számos tevékenység feltételezi a hagyományos keretek fellazítását, 

a különböző más környezetekben (de nem feltétlenül a természetben) végzett vizsgálatokat, 

kutakodást, cselekvést. 

Másrészt az iskola egyik feladata, hogy érzékennyé tegye a tanulókat azok iránt a problémák, 

iránt, amelyeket a tudomány meg tud vizsgálni, amelyekkel az foglalkozik és amelyekre 

megoldást keres. Megtanít „érteni a tudomány nyelvén”, megmutatja, hogyan segíti a 

tudomány a világban való tájékozódást. Elsajátíttatja a tudomány kifejezőeszközeit, megérteti 

annak érvelési módját. Ezek a törekvések megegyeznek a természettudományos műveltség 

modern pedagógiai megközelítésével – és elsősorban tevékenység-, gyakorlat- és 

élményközpontú oktatást feltételeznek. 

A különböző gyakorlati problémák vizsgálatakor a tudományos megközelítésen túl a 

fenntartható fejlődés pedagógiájában középpontban állnak a helyi tradíciók, optimalizált 

megoldások. Ezek az adott tantárgy keretében végzett projektben hasznosnak mutatja a tárgyi 

ismereteket, vonzóvá téve a tárgyat – ily módon a kérdés alapú tanulás és a fenntartható 

fejlődés pedagógiájának törekvései összhangban vannak egymással. 

Az ökoiskolai munka során az iskola vagy annak közvetlen környezete körében, a 

mindennapok során előforduló problémák vizsgálatára kerül a hangsúly. Természetükből 

fakadóan ezeknek a gyökerei a helyi hagyományok értelmezésével érhetők el, s így 

megoldásukhoz feltétlenül szükséges a kisközösség ismerete, a közösségi tudás feltérképezése 

és alkalmazása.  

A pszichológia proaktívnak nevezi azt a hozzáállást, amikor az egyén az őt érintő kérdések 

közül azokkal kapcsolatban cselekszik, amelyekre közvetlenül hatással lehet. Amennyiben 

sikerül ezekre tényleges hatást gyakorolnia, általában hatókörébe vonhat olyan tényezőket is, 

amelyekre addig nem volt befolyással.  

Ez a proaktivitás megjelenik az ökoiskolák megközelítésében is. A fenntartható fejlődés 

témakörében a tanulók olyan projekteket terveznek, és ezekben olyan kérdéseket vetnek fel, 

amelyekkel mindennapi életük során találkoznak, és amelyekre szeretnének hatást gyakorolni. 

A helyi közösség problémáin elindulva bővül azoknak az ismereteknek és készségeknek a 

köre, amelyeknek révén a tanuló befolyással lehet mikrokörnyezetére. Ha bővül azoknak a 

problémáknak a köre, amelyekre közvetlenül hatást gyakorolhatnak, akkor ez hatással lehet 

azokra a tényezőkre, amelyekre eredetileg csak közvetett hatást gyakorolt (vagy semmilyet) – 

bevonva azokat a csoport cselekvési körébe. Ez a hatókör-bővülés önmagában is siker és 

meghatározó élmény az egyén és a csoport számára is.  

A fentiekben láttuk, hogy a helyi közösséggel kapcsolódás a tanári tekintélyt növeli. Ez annál 

is jelentősebb, mivel jelenleg az iskola sokat veszített társadalmi presztízséből. Ez különösen 

hangsúlyos az életmóddal, életvezetéssel, környezeti neveléssel kapcsolatos területeken – 

annak ellenére is, hogy a társadalmi szervezetek programjai iskolai környezetre, szerepekre 
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csak nehezen, sok kompromisszum árán adaptálhatók. Szükség lenne tehát az adott iskolára 

szabott programokra! 

Az is igaz azonban, hogy ennek a folyamatnak a kézbentartása a pedagógus részéről a 

tanárképzés során elsajátított tartalmakhoz képest különleges ismereteket (egyebek mellett 

helyismeretet, a kisközösség tagjainak, hagyományainak értő ismeretét) valamint megfelelő 

kompetenciákat igényel.  A partneri viszony magával hoz egyfajta kiszolgáltatottságot is: 

elveszítjük tökéletességünk (gyakran frusztráló és mindenképpen hamis) nimbuszát és 

kénytelenek vagyunk valós reakcióinkkal, igazi személyiségvonásainkkal dolgozni – felfedve 

közöttük gyengeségeinket, hibáinkat is. Ez elsőre riasztóan hangzik (és talán az egyik oka 

annak, hogy sok kolléga nehezen vehető rá csapatmunkára, kooperációra), ugyanakkor 

leggyakrabban valóban csak a látszat elvesztéséről van szó. Ráadásul képességeink, 

kompetenciáink egy része csakis a közös munka során mutatkozhat meg míg mások csakis a 

folyamatban való aktív részvétel révén erősödhetnek. Megfelelő tréningek és tanári hálózatok 

működése pedig nagyban hozzájárulhat a nehézségek leküzdéséhez. 

Diákok az ökoiskolában 

A diákok gyakran macska-egér játékot játszanak a tanárokkal, amelynek kereteit a 

hagyományos tanórák jelentik. Régóta tudott, hogy ezek mögött a játszmák mögött gyakran a 

kudarc kerülése, a sikertelenség leplezése, a teljesítménykényszer miatti frusztráció, 

megfelelő kommunikáció hiánya áll. 

Érdekes tanulságai vannak a tanulói attitűdökkel és véleményekkel foglalkozó 

tanulmányoknak. Ezek a kutatási projektek (így az Európa 15 országában 15 évesek körében 

végzett átfogó felmérés, a Relevance of Science Education vagy ROSE) is felhívják a 

figyelmet arra, hogy a tanulók leginkább több figyelmet, törődést szeretnének kapni – 

elsősorban arra vágynak, hogy véleményüket, kételyeiket megoszthassák, és azokat a tanáraik 

és társaik meghallgassák. Szintén erősen igénylik a tevékenységekben való aktív, 

felelősségteljes részvételt – és ezért még idő- vagy energiaigényes munkát is hajlandóak 

végezni. Ennek nyilvánvaló nehézsége a magas osztálylétszámok és kis számú tantárgyi órák 

esetén jelentkezik – egyik feloldási lehetősége pedig a tanórán kívüli tevékenységekben van. 

Ezeket ugyanis kevésbé köti a szűkös időkeret, a kimeneti szabályozás miatti időkényszer és 

általában a résztvevők létszáma is alacsonyabb (hiszen ezek nem kötelezőek) – mindezek 

kötetlenebb légkört alakíthatnak ki, ami az egymásra figyelést segíti. 

A felmérések szerint a tanulók továbbá életközeli, gyakorlati tudást szeretnének (Jenkins, 

2006) – olyasmikre kíváncsiak, aminek a mindennapjaikban közvetlenül is látják hasznát 

vagy bizonyítékát. Az iskolai munka során a tanulóközpontú tevékenységeket részesítik 

előnyben (Schreiner, 2006), habár a tanítási órákon ezek fordulnak elő kisebb arányban 

(Lavonen et al, 2005). Ezek a kutatási adatok egyértelműen hangsúlyozzák a módszertani 

megújulás szükségességét (Jenkins, 2006), különösen az általános iskolában, mivel annak a 

későbbi attitűd kialakításában nyilvánvalóan meghatározó szerepe van (Millar, Osborne, 

1998). Ugyanakkor hazai vizsgálatok arra utalnak, hogy az általános iskolai 

természettudományos órák módszertanilag változatosabbak a középiskolainál. 

A fenntarthatóság pedagógiája egyfelől jól illeszkedik ezekhez a tanulói elvárásokhoz: 

szokatlan formában, gyakorlatias, valós kérdésekre reagáló tevékenységeket kínál, 

amelyeknek fontos eleme a megbeszélés. 

Másrészt éppen a nem hagyományos tevékenységformáknak köszönhetően három további 

fontos lehetőséget kínál. A közös munka, a tanár facilitátori és a diák aktív résztvevő szerepbe 

való helyezése révén felborítja a bevált szerepeket, rögzült tranzakciós sémákat. Ezzel 
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lehetőséget kínál arra, hogy az örök ellenkezők véleményt nyilvánítsanak vagy a 

visszahúzódók is szerephez jussanak. A tanulás mint közösségi szerepvállalás lehetőséget 

nyújt a későbbi életre való felkészülésre. Egyúttal magát a pedagógust is „helyzetbe 

hozhatja”.  

Az iskola olyan tereppé válhat, ahol érdekes, a tanulók napi életéhez képest is releváns 

történések zajlanak, amelyekre ők maguk is hatással lehetnek. Egy ilyen iskolába érdemes 

bejárni. 

Mivel a fenntarthatóságra épülő projektek tanulói kérdésfelvetés alapján alakulnak ki, ezért a 

leszakadóknak is lehetőséget kínálnak a fejlődésre – hiszen esetleg éppen ők hozzák a 

megoldandó kérdést vagy ő tapasztalataik révén oldható meg az adott probléma. Egészen 

szerencsés esetben még az is kiderülhet, hogy a bizonyos területen lemaradt diák egyes 

intelligenciái igenis fejlettek, vagy adott területen ő is tehetséges. 

De miért akarna egy diák a fenntartható fejlődéssel foglalkozni? Gyakori vád, hogy a fiatalok 

közömbösek a fontos problémák miatt. És ez mindaddig így is van, amíg ezeket eldöntött, 

lezárt kérdéskörként kezeljük. 

Ken Webster (2004) arra mutat rá, hogy nem szabad a fenntarthatóság problémakörét mint 

valami megoldhatatlan problémahalmazt bemutatni a diákoknak. Szerinte ahhoz, hogy a 

diákok lehetőséget lássanak a fenntarthatósággal való foglalkozásban be kell mutatni, hogy 

léteznek  olyan  gazdasági irányozatok  melyek segíthetik a fenntarthatóság megvalósulását. 

A gazdasági témák beemelésével az idősebb diákok is könnyebben megszólíthatók, hiszen 

pályaválasztásuk során alapvetően a gazdaság és nem a környezetvédelme szempontjai 

motiválják őket. A fenntarthatóságra nevelés csak akkor lehet sikeres, ha segíti, hogy a diákok 

elfogadják az iskolát. A diákok akkor fogadják el az iskolát, ha látják, hogy segíti őket az 

életben való boldogulásban  Mindezért a fenntarthatósági kérdéskörökben rejlő izgalmas 

kihívásokat kell a diákok számára bemutatni. A gazdaság fenntarthatóvá tétele, a jelenlegi 

jobbára lineáris jellegű, sok energiát használó, rengeteg hulladékot produkáló gazdasági 

rendszereknek az átszervezése cirkuláris, a hulladékot alapanyagnak tekintő, nem termék, 

hanem szolgáltatásközpontú
2
 gazdaságra egy igen izgalmas kihívás. Ráadásul mindez nem 

csak egyszerű futurista ábránd. Hanem egy prosperáló üzleti filozófia, melynek alapműve a 

Michael Braungart-William McDonough szerzőpáros Bölcsőtől a bölcsőig című műve a HVG 

kiadó gondozásában magyarul is megjelent. A szerzőpáros így ír minderről könyvében:  

„az ökohatásosság  elve a természeti anyagfolyamatokat tekinti követendőnek az termelésben 

is. Ennek az elvnek az értelmében az ipar által előállított tárgyaknak hasznos életük, majd 

kiselejtezésük után a természetet kell táplálniuk, vagy ha ez nem lehetséges, akkor egy zárt 

rendszerben kell újrahasznosulniuk. Az emberi tevékenységnek úgy kell hozzájárulnia a 

természet növekedéséhez, ahogy azt egy állandóan terebélyesedő tölgyfa teszi, folyamatosan 

segítve az ökoszisztémát, még azután is, hogy elpusztul és elkorhad.”
3
 

Diákjainkkal együtt érdemes elgondolkodni azon, milyen lehetőségek állnak előttünk, ha nem 

alkalmazunk új gazdasági megközelítéseket. Alapvetően négy jövőforgatókönyvet lehetséges 

ebben az esetben felvázolni:  

1. Önkéntes egyszerűség - az emberiség önkéntesen visszafogja fogyasztását 

2. Vissza múltba – Múltbeli gazdasági, technológiai megoldások alkalmazása a megoldás 

                                                 
2
 Pl. nem villanykörtét veszek, hanem világítás-szolgáltatást, ahol a villanykörte a cég tulajdona, amely így 

abban érdekelt, hogy ugyanazt a fénymennyiséget minél olcsóbban állítsa elő számomra. Senkinek nincs 
szükséges mósógépre. Tiszta ruhára van szükségünk.  
3
 http://www.fo.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto_1/termeszettudomany/bolcsotol_bolcsoig  

http://www.fo.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto_1/termeszettudomany/bolcsotol_bolcsoig
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3. Titanic- mentőcsónak – menjem minden, ahogy eddig, a vesztesekkel nem kell törődni 

4. Ökodiktatúra – kemény állami szabályozással érjük el a fenntarthatóságot.  

Ha ezt a négy forgatókönyvet felvázoljuk tanítványainknak és arra biztatjuk őket, hogy 

közösen próbáljunk alkotni egy ötödiket, melynek megvalósításért érdemes dolgoznunk 

bebizonyosodhat mennyire hasznos pedagógiai eszköz a jövővel való foglalkozás. A jövőről 

való gondolkodás egyenrangúvá teszi a beszélgető feleket, hiszen a jövővel kapcsolatban 

mindenki csak feltevésekkel, véleményekkel rendelkezik. A jövő nyitott dolog, amiről 

mindenkinek van véleménye így segítségével a vitakultúra is fejleszthető. A jövővel való 

foglalkozás hasznos a rendszer-gondolkodás fejlesztése szempontjából is, hiszen rávilágít arra 

is, hogy nem létezhet egyszerű megoldás egy bonyolult problémára. A fent bemutatott 

szándékosan leegyszerűsített jövőforgatókönyvekről való reagálás borítékolhatóan minden 

diákcsoportot többdimenziós jövő-forgatókönyvek megalkotására ösztönzi.  

Ezzel el is érkeztünk a kompetencia központú fenntarthatóságra nevelés  egy  sarokkövéhez a 

rendszergondolkodáshoz. Akár a fenntarthatóságra nevelés céljából akár alanyából, a diákból 

indulunk ki, egyértelmű, hogy csak rendszerszintű megközelítsek lehetnek eredményesek. A 

fenntarthatóság sem érhető el úgy, hogy fenntarthatóvá tesszük a vízgazdálkodásunkat, úgy, 

hogy nem termeljük meg a szükséges élelmet. A fenntarthatóság problémáit csak egységes 

rendszerben lehet szemlélni. Ugyanígy nem várhatunk környezettudatos gondolkodást egy 

olyan diáktól, akinek a fejében nem áll össze, hogy földrajz órán tanultak segítségére 

lehetnének a társadalomismeret órán felbukkanó problémák megoldásában. Egy olyan 

oktatási rendszer, mely a világot csakis tantárgyakra bontva képes bemutatni, nem fordít 

figyelmet arra, hogy a darabokban felépített tudás és kompetenciarendszer egységes egésszé 

szerveződjön a diákok fejében, személyiségében, bizonyosan képtelen arra, hogy a 

fenntarthatóság eszméit értő, a saját cselekvési lehetőségeit ismerő és azokkal élő embereket 

neveljen. Fel kell ismerni és tudatosítani kell elsősorban magunkban és kollégáinkban, hogy a 

fenntarthatóságra nevelés a diákok számára személyiségfejlesztést  érdekes, megoldásra váró 

kihívásokat  érdekérvényesítő képesség növelést és végül de nem utolsó sorban 

perspektivikus (főleg zöldgalléros4) munkalehetőségeket kínál az élet minden területén. Ne 

azért foglalkozzon egy diák a fenntarthatósággal, hogy megmentse a Földet, hanem azért mert 

jól érzi magát e tevékenységek közben és mert belátja, hogy az így elsajátított képességek 

segítségével elsősorban saját maga -és csak mintegy mellékesen a bolygó egésze is - jobban 

fog boldogulni a jövőben.  

Hogyan válhat egy szakiskola ökoiskolává? 

A rendszerszerű kompetenciafejlesztés csak úgy lehetséges, ha az iskola maga is 

rendszerszerűen kezeli a fenntarthatóságot, nem csak diákjaitól várja el.  

Egy iskola akkor válik igazán a fenntarthatóságot szolgáló intézménnyé, vagyis ökoiskolává, 

ha működése minden területét áthatja a fenntarthatóság
5.

 E célt csak hosszú évek munkája 

árán érik el általában az iskolák. Webster négy fázisra osztja azt a folyamatot, míg az egy 

iskola fenntartható iskolává válik - ezek: felfedező, felmérő, stratégiai illetve kifejlett. 

A felfedező szakaszban egy-két érdeklő pedagógus ismerkedik a fenntarthatóság 

eszmerendszerével és alkalomszerűen bevezet néhány kapcsolódó megoldást az iskola 

életébe.  

                                                 
4
 Barack Obama amerikai elnök ígérete szerint például 5 millió zöldgalléros, vagyis a 

környezetvédelem, fenntarthatóság területén tevékenykedő új álláshelyet teremtenek az USA-ban tíz 
éven belül. http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1809506,00.html (2008. október 26). 
5
  Ennek részleteiről bőséges tájékoztatást nyújt az ökoiskolák honlapja: www.okoiskola.hu 

http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1809506,00.html
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A felmérő szinten már egy nagyobb pedagógus csapat, általában a tantestület egészének 

támogatásával felméri az iskola egészének működését a fenntarthatóság szempontjából és 

ahol erre lehetőség nyílik lépéseket tesz.  

A stratégiai szakaszban, az előző szakaszok eredményeire támaszkodva, de már az 

iskolavezetés által vezérelten, vagy legalábbis támogatva a teljes iskolára vonatkozó terv 

készül és a fejlesztések ezek alapján többé már nem ad-hoc módon folynak az iskolában.  

A kifejlett szakaszban a stratégiai tervezés a fenntarthatóság pedagógiája területén az iskola 

normális működésének részévé válik. A futó folyamatok eredményei és a visszajelzések 

alapján változtatja az iskola terveit, azokon a pontokon, ahol szükség van rá. Szerencsére a 

világon mindenütt és hazánkban is egyre több iskola érte el már a négy fázis valamelyikét és 

évről évre egyre fejlettebb szakaszba jut.  

Kívánjuk, hogy a füzetből olyan ötleteket merítsenek, amelyek megerősítik a hasonló 

módszerek alkalmazása során már megszerzett tapasztalataikat illetve inspirálják munkájukat 

abban, hogy további helyi projekteket kezdeményezzenek, segítve ezzel iskolájuk és 

környezetünk – végső soron pedig bolygónk – élhetőbbé válását.  
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A Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola már az egybeolvadást megelőző három évben 

ökoiskolaként és a Környezettudatos Szakképző Iskolák Hálózatának tagjaként működött. 

2008-ban a Budai Középiskola pályázott a cím elnyerésére, illetve kérje felvételét a 

Környezettudatos Szakképző Iskolák Hálózatába is. 2008. június 06-án a Városmajori 

Gimnáziumban vettük át az „Ökoiskola” címet.  

 

A pályázat készítése során számba vettük: 

 Mit jelent a hétköznapi munka során az „öko-iskolaság”? 

 Hogyan kell, gondolkodjon, illetve működjön iskolánk, egy környezetbarát iskola? 

„Környezetbarát” az, aki (ami) szereti - igazán szereti! – a környezetét, vagyis a világot. Amit 

pedig igazán szeretünk, arra vigyázunk is. Megbecsüljük, óvjuk, gondozzuk egyénenként és 

iskolai közösségként egyaránt. 

Nagyon sokat tehetünk a környezetnek azért a részéért, amely elsődlegesen körülvesz. Az 

iskola első sorban magáért az iskoláért tehet sokat, ide értve a tantermeket, a folyosókat, az 

étkezőt, az iskolaudvart stb.; és beleértve természetesen emberi környezetét is: a diákokat, a 

pedagógusokat, a technikai dolgozókat stb. Végtelen sokat tehet az iskola azért, hogy a 

tanárok és diákok egyaránt jól érezzék magukat az iskolában. Azért, hogy a diákjaink testben, 

lélekben gyarapodjanak, s hogy tágabb környezetüket szerető, óvó, gondozó – vagyis 

környezetbarát – felnőttekké váljanak. 

 

Erre lehetőséget kínálnak a tantárgyak és a tantárgyközi foglalkozások egyaránt. Lehetőséget 

nyújt a környezetbaráttá neveléshez maga az épület: annak kialakítása, berendezése, díszítése, 

virágosítása. De legalább ennyire az is, hogy miképpen működtetik az ott élők (tanárok, 

diákok, titkársági dolgozók, takarítónők, gondnok stb.) A legnagyobb ereje azonban magának 

az együtt élők közösségének van, a közös értékrendszernek, a szokásoknak, a közös 

tervezéseknek és megvalósításoknak. A közös munkából fakadó közös élményeknek.  

Ha jól meggondoljuk, lényegében csak egyetlen dolgot csinál a környezetbarát iskola, amitől 

igazán környezetbarát: felelősen éli a maga életét. A környezetért –vagyis az egész világért – 

vállalt felelősséggel. 

Célunk a pozitív környezeti attitüd kialakítása: Pozitív a hozzáállásom, ha törődöm a 

környezetemmel, ha érdekel, hogy az én tevékenységem milyen hatással van a 

környezetemre, és ha megpróbálom a tevékenységemből adódó negatív hatásokat a 

minimumra csökkenteni. 
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Ennek érdekében kiemelt feladataink a következők: 

 

1. A hulladék érték! 

A szelektív hulladékgyűjtés nálunk nem program, hanem folyamatos tevékenység.  

 Papírgyűjtők helye: irodák, tanárik, titkárság, géptermek (az egyoldalas lapok 

különgyűjtése – fénymásolás, dolgozatírás céljára) 

Az összegyűjtött papírt elszállíttatjuk újrahasznosításra. 

Osztályok közötti papírgyűjtési versenyt hirdetünk, szorgalmazzuk, hogy a 

szülők a munkahelyeiken és a családok otthon is gyűjtsék a papírt, hozzák be a 

meghirdetett időpontokban. 

 A büféknél, az étkezőben és a folyosókon kukákat helyeztünk el a PET 

palackok és fém italos dobozok számára, melyekbe taposva-préselve tesszük 

azokat. 

 Rendszeresen részt veszünk a Re’lem Kft elemgyűjtési versenyében, de nem 

csak a megadott időszakban, hanem folyamatosan átvesszük a behozott 

elemeket és nyilvántartjuk (osztályok közötti verseny) 

. 

2. Iskolánk arculata határozottan képviselje a fenntarthatóság, a környezettel 

harmonikus, környezetbarát és egészséges életvitelt. 

 Iskolazöldítési (növénybefogadási) akciót tartunk szeptember – október 

hónapban. A helyi médiában közzé tesszük felhívásunkat, hogy a környék 

lakóitól szívesen átvesszük a lakást már kinőtt, feleslegessé vált növényeket. 

 Tisztasági és osztálydekorációs versenyt hirdetünk szeptember – október 

hónapra! Fotókat készítünk a csinosítás előtti és utáni állapotokról. 

 Az étkezőben barátságos, kellemes környezetet alakítunk ki. 

 A folyosókon beszélgető sarkokat hozunk létre. Virágokkal, faliújságokkal 

tesszük hangulatosabbá azokat. 

 Ehetőbb, egészségesebb, bőségesebb iskolai ebédet kapunk. 

 A büfé ételkínálata egészségesebb: zöldség van minden szendvicsben, tejet, 

kakaót vásárolhatunk, sok a tejtermék, van 100 %-os gyümölcslé, friss tea, 

saláták, magvak, teljeskiőrlésű és korpás pékáru is kapható. A sült krumplit 

már száműztük. Chips-cukorka-nyalóka- és colamentes büfé kialakítása a 

célunk.  

 Van alma-automatánk, amelyben tejtermékeket is elhelyeztek.  

 Kulturáltabb, dohányzásmentes mellékhelyiségek kialakítása a célunk (festés, 

új badellák, folyékony szappan, elektromos kézszárítók felszerelése) 

3. Az adminisztrációban és az irodai munkában fokozatosan bevezetjük a 

környezetkímélő anyagokat  

(újrahasznosított papír, borítékok, mappák, dossziék, fém gémkapcsok, tölthető ceruzák). 

4. A Zöld Iroda Program megismertetése az ügyviteles tanulókkal, alkalmazás a 

napi munka során. 

5. A tanulók is ismerjék meg a környezetbarát iskola-felszerelési termékeket! 

6. Takarékosság az energia-, és vízhasználatban. 

7. A tanulókkal megismertetjük a megújuló energiaforrásokat, azok előnyét! 

8. Felhívjuk a figyelmet a környezettudatos vásárlás fontosságára. 

9. Gyár és üzemlátogatások szervezése (papírgyár, szennyvíztisztító, égetőmű) 

11. Kapcsolatfelvétel ipari létesítményekkel, helyi vállalkozásokkal. Tanulóink azt 

vizsgálják, hogy a cégek mekkora gondot fordítanak a környezetvédelemre, 

mennyire környezetbarát a tevékenységük. 
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12. Keressük a kapcsolatot aktív, fenntarthatóságért tevékenykedő civil szervezetekkel 

(ZOFI, HUMUSZ….) 

13. A project-módszert minél szélesebb körben megismertetjük kollégáinkkal és 

alkalmazzuk. Szeretjük, mert nem tanteremszagú óra, hanem életszerű feladatok 

segítségével nyújt új ismereteket a tanulók számára és óriási előnye a partneri 

viszony diák és a tanár között. 

 

1. A fenntarthatóság szemlélete a gazdasági szakmacsoportos 

képzésben 
A környezettudatos aktív állampolgárrá nevelés az iskola egyik legfontosabb fejlesztési 

feladata. Az ökoiskolai programban való részvétel, valamint a napjainkban megélt 

válságjelenségek még hangsúlyosabbá teszik ezt a tevékenységet. Természetesen ez a cél csak 

abban az esetben valósítható meg, ha: 

 Valamennyi szaktárgy oktatásában hangsúlyt illetve prioritást kap a környezettudatos 

elv (ismeretanyagként és szemléletmódként egyaránt). 

 Az iskola, mint élettér hitelesen képes közvetíteni a környezettudatos világ modelljét; 

ezáltal motiválni, felkészíteni egy hasonló értékrend alapján, elkötelezett állampolgári 

munkakultúrára, életformára neveli a tanulókat. 

A pedagógusok által közvetített ismeretanyag, információ csak akkor válhat élő, alkalmazott 

tudássá, ha a tanulók az iskolai környezetben is ennek a környezettudatos működtetésnek a 

gyakorlatával találkoznak. (hulladéktakarékos fogyasztási szokások; adott esetben az iskolai 

büfé csomagolási technológiájának, illetve kínálatának felülvizsgálata; az erőforrások 

hatékony, de takarékos felhasználása: villany, víz, papír, fénymásoló, fűtés és szellőztetés, 

stb., szelektív hulladékgyűjtés, általában a „pazarlás” korlátozása, a természetes környezet 

tisztelete, megóvása, esztétikai és/vagy kémiai károsítás visszaszorítása: ezen belül a 

tisztítószerek és egyéb vegyszerek kiválasztásának kérdése, alkalmazásuk mértéke stb. 

A környezettudatos állampolgárrá nevelés folyamata szempontjából üdvözlendő hogy a 

történelem érettségi követelményrendszere társadalomismereti, illetve jelenismereti 

tárgykörrel – benne a fenntartható fejlődés, illetve a globális problémák témájával – is 

kiegészült. Mivel ezek a témakörök a kétszintű érettségi rendjében középszinten is 

megjelennek, remélhetőleg ez is hozzájárul az égetően szükséges szemléletváltozás 

megindulásához. 

A gazdasági szolgáltatási szakterületen a közgazdaság és a kereskedelem-marketing 

szakmacsoportban valamint az ügyvitel szakmacsoportban egyaránt sok szaktárgy illetve 

képzési feladat kínál lehetőséget a környezet-tudatosságra való nevelésre. A gazdasági 
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környezetünk, a viselkedéskultúra, az információkezelés, a közgazdaságtan, az üzleti 

gazdaságtan, a kereskedelmi és marketing ismeretek témakörei között természetesen jelennek 

meg a fenntarthatóság kérdései. Ezek a tantárgyak a gazdasági szereplők (háztartások, 

vállalatok, állam, külföld) mindegyikének feladatait, működésük elveit érintik, természetesen 

adódik a lehetőség a tudatos fogyasztói magatartás, a felelős vállalati és állami szemléletmód, 

tevékenység bemutatására. 

A közgazdaságtan története a piacgazdaság történetéig nyúlik vissza. A tudomány alapkérdése 

akkor az volt, hogy mit jelent egy nemzet gazdagsága, és ez hogyan érhető el. A válaszok 

között a termelés hatékonyságával foglalkozó művek jelentek meg, amelyekben már 

találkozhattunk az erőforrásokkal való gazdálkodás fontosságával (Adam Smith, David 

Ricardo). A klasszikus közgazdászok hiszik, hogy egyedül a piac képes megoldani 

hatékonyan az elosztás problémáját. A XIX. század túltermelési válságai azonban a probléma 

megoldása érdekében szükségessé tették az állam beavatkozását (John Maynard Keynes). 

Ezzel, gyakorlatilag megkérdőjeleződik a piac „mindenhatósága". (A közgazdászok között a 

vita mind a mai napig dúl a piac és az állam szerepéről, a gazdasági életben betöltött 

helyéről.) Ezeknek a vitáknak különös hangsúlyt adnak a napjainkat meghatározó 

válságjelenségek.  

Az extenzív növekedési modell helyét a fogyasztói társadalom mítosza váltotta fel. Az 

alapprobléma azonban megmaradt, és ez a szűkösség problémája, amely mind a mai napig 

az erőforrásokkal való gazdálkodásra kell, hogy ösztönözze a gazdaság szereplőit. 

A tudomány egyik marginális területe, amely a külső gazdasági hatásokkal (externáliákkal) 

és a közjavakkal foglalkozott, az 1950–60-as években különös jelentőségűvé vált (Ronald 

Coase, Steven Cheung). A közgazdaságtan tudománya, ahogy annak idején a matematika, 

ebben az időszakban a játékelmélet eredményeit használta fel. Különösen aktuálissá vált a 

piaci és nem piaci hatások hosszú távú vizsgálata, miután a Római Klub nyilvánosságra hozta 

jelentéseit (D.L. Meadows: „A növekedés határai”, 1972). Ennek értelmében, mint globális 

probléma jelent meg egy olyan kritikus helyzet víziója, melyben a természeti erőforrások 

kiapadása következtében az ipari termelés csökkenni kezd, és ez az emberi élet minőségének 

romlását vonhatja majd maga után. 

Ennek hatására ma már a természeti erőforrásokat és a velük való gazdálkodást tágabban 

értelmezzük. „Mivel nem célszerű magunkat azokra a természeti erőforrásokra korlátozni, 

amelyeket adnak-vesznek a piacon. A természeti erőforrások egy igen tág körének ugyanis 

nincs piaca, így ára sem. Ilyen például a tiszta levegő, vagy a sztratoszféra ózonrétege stb. 

Közgazdasági értelemben azonban nem is ez a fontos, hanem az, hogy mennyire meghatározó 
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a jelentőségük a termelés vagy a fogyasztás szempontjából. A földkéregben lévő 

ásványkincsek és fosszilis energiahordozók ugyanúgy részei a természeti erőforrásoknak, 

mint annak a lehetősége, hogy új élőlények jöhetnek létre, vagy az a tulajdonság, hogy a 

szennyező anyagokra nézve létezik egy befogadó, elnyelő képessége a bioszférának.” 

(Kerekes Sándor: A környezet-gazdaságtan alapjai) 

Az 1970-es évektől egyre több nemzetközi fórumon, publikációk sokaságában jelent meg az 

új szemléletmód. Közgazdászok, ökológusok, politikusok keresik a fenntarthatóság kérdéseire 

a választ. Ezek a szakmai viták felvetik a kérdést, mennyiben alkalmasak a klasszikus 

piacgazdasági modellek napjaink kérdéseire választ adni? A gazdasági szereplők racionális 

magatartásának újfajta értelmezését kínálják az alternatív közgazdasági modellek, a 

nemzetgazdasági teljesítmények mérésének új útjait keresik a szakemberek. Komoly 

gazdasági érdekeket sérthet egy-egy konkrét esetben a környezettudatosság, a fenntarthatóság 

gondolatának érvényesítése, ütköznek a rövid távú és a hosszú távú érdekek a gyakorlatban. 

Ezért nagyon fontos, hogy - bár ezek a témakörök a jelenleg forgalomban lévő tankönyvekben 

nem, vagy csak érintőlegesen jelennek meg - , időt és lehetőséget biztosítsunk a diákok 

számára, hogy az alternatív közgazdaságtannal, a fenntartható gazdálkodással már a 

középiskolában is találkozzanak, felelős, környezettudatos szemléletmód kialakítására 

törekedjünk. 

 

2. A közgazdasági ismeretek oktatásáról általában 
A közgazdasági ismereteket oktató tantárgyak követelményeiben két nagyon fontos elvárás 

fogalmazódik meg: 

 Egyrészt az, hogy a tanulók minél több ismeretet gyűjtsenek az őket körülvevő 

gazdasági környezetről, gazdálkodási szabályokról, a háztartások, a vállalkozások, az 

állam gazdálkodási szokásairól, az üzleti élet folyamatairól. 

 Másrészt annak bemutatása, hogy a tanulók mennyire képesek megszerzett 

ismereteiket személyes formában – önálló véleményként – elmondani. 

Ez részben azt jelenti, hogy saját élményeiket és tapasztalataikat mennyiben képesek általános 

formában is megfogalmazni, részben pedig azt, hogy a fölvetődő általánosabb kérdésekre és 

problémákra tudnak-e konkrét példákat és eseteket mondani. A fenti célok azt is jelentik, 

hogy a diákokban kialakuljon az a készség, hajlandóság, amelynek segítségével életük 

további részében tudatosan és egyben – ha szükséges – kritikusan foglalkoznak gazdasági 

kérdésekkel. 
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Mindezek mellett törekvésként jelenik meg, hogy a más tantárgyak körében tanult 

ismeretanyag beépítésére is sor kerüljön. A diákok képesek legyenek meglátni, szintetizálni 

azokat az összefüggéseket, amelyeket már hallottak, megtanultak a természetismeret és a 

társadalomismeret tantárgyak körében. A modern piacgazdasági folyamatok megismerésén, 

elemzésén kívül például szerepet kap az előzmények vizsgálata, a gazdaságtörténeti fejlődés 

egyes állomásainak megismerése is, illetve a jövő reális alternatíváinak vizsgálata, az 

alternatív világmodellek megismerése, a „fenntartható fejlődés” koncepciójának vizsgálata. 

A tanulás/tanítás igazi értékét csak részben mutatja az, hogy a diákok mit ismertek meg és 

tudnak gazdasági ismeretekből a tanulás befejeztével. Legalább ennyire fontos, hogy hogyan 

viselkednek majd további életük során fogyasztóként, munkavállalóként, szülőként, amikor 

olyan helyzetbe kerülnek, amelynek gazdasági, társadalmi, környezeti vetülete is van. 

3. Az egyes tantárgyakban rejlő lehetőségek 

3.1. Gazdasági ismeretek 

A kilencedik-tizedik évfolyamon heti kétórás tantárgy, a gazdasági ismeretek keretében 

megismerkednek a közgazdaságtan legfontosabb alapfogalmaival, a gazdaság szereplőivel, a 

nemzetgazdaság, a világgazdaság alapvető folyamataival, a jogrend alapjaival. Az egyes 

témakörökben a fenntarthatóság, a környezettudatosság megjelenítésére kínálkoznak 

lehetőségek. 

A tanulók e témakör kapcsán felismerhetik, hogy ők maguk is - saját szükségleteikkel, 

vágyaikkal- gazdasági szereplők, az ökológiai rendszer elemei. Mindennapi döntéseiket a 

szűkösség problémája miatt kell meghozniuk, döntéseikkel hatást gyakorolnak környezetükre. 

A diákok saját szükségleteiket általában szívesen helyezik el a szükségletek hierarchiájában, 

így már tanulmányaik elején megismerkedhetnek a különböző szükségleti modellekkel, mint 

pl. Maslow szükségleti piramisa, amelyben a „biztonság” és a „jövőbeni biztonság” iránti 

igény is szerepel. 

Könnyedén felismerik saját szükségleteik végtelenségét, és pontosan be tudják azonosítani, 

hogy ők maguk saját szükségleteik kielégítéséhez milyen erőforrásokat használnak fel, és 

melyekben szenvednek hiányt (idő, pénz, képességek, ismeretek). 

Fontos annak tudatosítása, hogy fogyasztásunk jelentős része nem valódi szükséglet által 

indukált. Igényeink jelentős része „mesterségesen” kialakított szükséglet. A túlfogyasztás, az 

indokolatlan vásárlások, az általunk okozott káros környezeti hatások felismertetésével 

segíthetjük a diákokat abban, hogy kritikusabban szemléljék a marketing üzeneteket, hogy 
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belső kontrolljuk fejlődjön, tudjanak nemet mondani a környezetükből érkező nyomásnak. 

Döntéseik elemzése kapcsán alkalom adódik, az alternatív költség fogalmának bevezetésére, 

egyúttal a pénzben nem mérhető előnyök (hasznok) és hátrányok összevetésére. A döntések 

elemzésével az erőforrások alternatív felhasználási módjára is érdemes utalni. 

Ahhoz, hogy ebből az egyéni felismerésből, társadalmi, vagy akár globális szintű ismeret és 

egyben felelősség váljon, szerepjátékot alkalmazhatunk, kérdőívet töltethetünk ki, 

ismeretterjesztő anyagokat mutathatunk be, gyűjtő munkát végeztethetünk, project módszert 

alkalmazhatunk (lásd kérdőívek, tesztek, prezentációk). 

Az elemzés lehetőséget biztosít arra, hogy már itt utaljunk a nemzetgazdaságok közti 

fejlettségbeli különbségekből adódó feszültségekre, problémákra. 

A kilencedik-tizedik évfolyamon a gazdasági ismeretek és a többi tantárgy tanítása során a 

környezettudatos gondolkodás alapelemeit kell kialakítanunk: 

Ismerje fel, hogy ő maga is az ökológiai rendszer része. 

Döntéseivel, tevékenységével hatást gyakorol a környezetére. 

Tudatosítsuk, hogy felelős önmagáért és környezetéért. 

Ösztönözzük, hogy otthonában, az iskolában, lakóhelyén tegye meg azokat az apró 

lépéseket, amelyek a fenntarthatóságot, az élhető környezetet szolgálják. 

Tanítsunk meg olyan ismereteket, technikákat, amelyek a fenti célokat szolgálják (papír- és 

elemgyűjtés, szelektív hulladék gyűjtése, kozmetikumok, vegyszerek tudatos használata a 

háztartásban, egészséges táplálkozás, “tudatos vásárló leszek” program, “mondj nemet” 

program, “méltányos kereskedelem”, tiszta erdő akciók, veszélyes hulladékgyűjtés). 

Az informatikát ill. információkezelést tanító kollégák segíthetik ezt a tevékenységet, ha 

olyan témájú munkaanyagokat készítenek, használnak, amelyek a fenntarthatósággal, a 

környezettudatossággal kapcsolatosak. 

 

A tizenegyedik, tizenkettedik évfolyamon célunk diákjainkat megismertetni az általános 

műveltség részét képező közgazdasági ismeretekkel, illetve kialakítani, fejleszteni gazdasági 

gondolkodásukat. Az elméleti gazdaságtan, az üzleti gazdaságtan, a kereskedelem és 

marketing heti 3-5 órás tantárgyak tanítása során az alapvető közgazdasági fogalmakon, 

kategóriákon túl a nemzetgazdaság és a világgazdaság működésével, legfontosabb 

összefüggéseivel foglalkozunk. Nem hanyagolva el a vállalkozások működését és 

környezetükkel való kölcsönhatásuk vizsgálatát. 

A fenti céljainkból következően a tanítás-tanulás folyamatában nagy jelentőséget 

tulajdonítunk a tapasztalatokon nyugvó, élményszerű megközelítésnek, a diákok 
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aktivitásának. Ennek érdekében a tanórákon számos olyan módszertani eszközt igyekszünk 

felhasználni, amely ezt a célt szolgálja. Rendszeresen foglalkozunk a tanult elméleti anyag 

aktualitásaival, megvizsgáljuk, hogy a tanult ismeretek, összefüggések milyen módon 

jelennek meg a mindennapokban, elemzünk problémákat, s igyekszünk megoldási 

alternatívákat is keresni. 

 

3.2. Elméleti gazdaságtan 

Az elméleti gazdaságtan tantárgy keretében a gazdasági alapfogalmak témakörben bővítjük 

azokat az ismereteket, amelyeket a szükségletekről, azok kielégítéséről a gazdasági ismeretek 

keretében már tanultak (szűkösség, döntés, alternatíva költsége, feláldozott-, nyert haszon, 

alternatív lehetőségek stb.). 

Az erőforrások hagyományos csoportosítása és jellemzése mellett (természeti tényezők, 

munkatényező, tőke, vállalkozó,), fontos, hogy a XXI. század kihívásának megfelelően 

kiegészítsük ezeket a hagyományosnak mondható erőforrásokat az információval, mint 

termelési tényezővel, és statikus vizsgálatuk mellett e tényezők mobilitását is elemezzük. 

Fontos, hogy a természeti tényezők vizsgálata kapcsán ne érjük be – a közgazdaság 

tudomány által oly szívesen használt – földtényező leegyszerűsítéssel. 

Megkülönböztetjük a megújuló és a nem megújuló, kimerülő, tehát újra nem termelhető 

természeti erőforrásokat, ahol az alternatív költségelemzés segítségével (opportunity cost) 

értelmezhetővé válik az ún. „lehetőség költség”, amit az adott erőforrás kitermeléséért egy 

jövőbeni felhasználás esetén kaphatnánk, ha nem most, hanem csak később használnánk fel. 

Itt nem maga a fogalom és a számítási mód (a tanulóknak ezen a szinten nem is kell 

ismerniük azt a matematikai apparátust, amellyel ebben az esetben jövőértéket lehet 

számolni), inkább a szemlélet, a megközelítés az, amit érdemes elsajátítaniuk. Ennek a 

fogalmi rendszernek ugyanis szerves részét képzik logikailag a helyettesítő források és 

technológiák, amelyeket egy bizonyos „lehetőség költség”, ár mellett érdemes kihasználni.  

A megújuló erőforrások esetén is számos érdekes kérdés merül fel (például: vajon tényleg 

kimeríthetetlenek-e, van-e olyan erőforrás, amely megújíthatóvá válhat, a megújuló természeti 

erőforrásokat vajon milyen ütemben lehet felhasználni), amelyek megválaszolásához a 

diákoknak önálló kutatómunkát, forráselemzést kell/lehet végezniük. 

A kérdések érdekessége (többek közt) abban rejlik, hogy a természettudományos és 

közgazdasági válasz olykor nem esik egybe, ilyenkor a tanulók rákényszerülnek arra, hogy 



 26 

önállóan is gondolkodjanak az adott témáról, integrálják a különböző tantárgyak keretein 

belül szerzett ismereteiket. 

Az erőforrások között a munka, mint termelési tényező tanulmányozása során kitérhetünk 

az abszolút és a relatív túlnépesedés mellett a népességfogyás, az elöregedő társadalmak 

problémájára is. A munkaerő újratermelésének tárgyalása során felhívhatjuk a figyelmet az 

egyéni felelősségre, életvezetéssel, egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretekre. 

A tőke, mint termelési tényező bemutatása lehetőséget ad arra, hogy a pénz és tőkepiaci 

jelenségek bemutatása során beszéljünk az egyén, a bankok, az üzleti szereplők és az állam 

felelősségéről. A megtakarítások, az eladósodás, az adósságcsapda, a pénzügyi ismeretek 

hiányossága olyan témák, amelyeket számtalan valós példával, akár személyes 

tapasztalatokkal is szemléltethetünk. 

A fogyasztói magatartás és kereslet témakörben lehetőség nyílik a racionális fogyasztó 

döntési mechanizmusának megismerése során olyan globális problémák megbeszélésére is 

mint a túlnépesedés, szegénység, éhezés, presztizsfogyasztás, eladósodás. A fogyasztói 

preferenciák, az optimális fogyasztói kosár, a közömbösségi görbék tanítása során példákkal, 

a feladatokban szereplő termékek megfelelő megválasztásával is erősíteni lehet a tudatos 

vásárló, fogyasztó nevelésére irányuló törekvésünket. 

A vállalat termelői magatartása és kínálata témakörön belül kiemelkedő szerepet kap a 

tanulási/tanítási folyamatunkban, a természeti környezet is. A témakör lehetőséget biztosít 

arra, hogy visszatérjünk, és új szempontok figyelembe vételével részletesen beszéljünk a 

vállalkozások környezeti igényeiről, mint inputokról (lásd erőforrások szűkössége) és 

„kimeneti hatásaikról”, amely például környezetszennyezés formáját is öltheti. Ezen kérdés 

kapcsán felmerül a jogi szabályozás, a tulajdonviszonyok és az állam szerepe. Különös 

hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tudatos fogyasztói magatartás fontosságát, lehetőségeit 

hangsúlyozzuk. Nem csak minket befolyásolhatnak a termelők reklámjaik, marketing 

tevékenységük segítségével. A vállalatok profitmaximalizáló céljait csak mi, a fogyasztók 

válthatjuk valóra azzal, hogy vásárolunk, illetve, hogy azt vásároljuk, amit ők szeretnének 

nekünk eladni. 

Ennél a témakörnél újra „használni” lehet azokat a tapasztalatokat, ismereteket, amelyeket a 

tanulók eddigi tanulmányaik illetve a hétköznapok során szereztek. Helyzetgyakorlatok 

segítségével a környezetkárosítás problémája és annak talán legelvontabb aspektusa, mint 

tulajdonjogi probléma (lásd közlegelők esete), kitűnően szemléltethető. 

Az egyéni és társadalmi hasznosság, az externáliák és a közjavak problémaköre ma már nem 

hatnak alternatív közgazdasági nézetekként, napjainkban már a közgondolkodás részévé 



 27 

váltak. A közgazdaságtan igen izgalmas területe ez, amely mind a mai napig sok vihart kavar. 

A piaci mechanizmus, mint a javak és erőforrások egyetlen hatékony elosztója ugyanis nem 

működik tökéletesen. Vajon mi történik a piac hatókörén kívül kerülő gazdasági tényezőkkel 

és szereplőkkel?  

A külső gazdasági hatások belsővé tételét nem lehet kikerülni, de hogy ez milyen eszközzel 

történjen meg, abban nincs egyetértés a gazdaságkutatók között. Ráadásul ez tipikus 

határterület, hiszen az extern hatások általában környezeti hatások. 

Az externáliák és közjavak tanításának jelentősége abban rejlik, hogy játékelméleti modellek 

vizsgálatán keresztül a – nem túl sokszereplős modellek szimulálásával – a tanulók játszva 

kaphatnak képet a kollektív döntések hatásairól és ebben az egyén felelősségéről. Furcsa 

ellentmondást fedezhetnek fel a racionális potyautas magatartás és az egyéni hasznosság 

alapján szintén racionális úton elért klasszikus közlegelők tragédiája között. A nem 

zéróösszegű játszmák kapcsán könnyű rávilágítani az egyéni és társadalmi haszon, az egyéni 

és társadalmi racionalitás különbségére.  

 

A társadalmi újratermelés és a növekedés, a fenntartható fejlődés problémáját átfogja a 

makroökonómia tananyaga. 

A Római Klub jelentései nyomán ebben a témában volt talán a legátütőbb a közgazdaságtan 

szemléletének változása. Az alapkérdésre adott válasz minden időben meghatározta azt a 

módot, ahogyan a gazdaság egyéb kérdéseit szemlélték és problémáit kezelték. (Mikor gazdag 

egy nemzet? Mi a társadalmi jólét alapja?) A merkantilisták az arany felhalmozásában, Adam 

Smith a munkamegosztás fokozásával a termelés hatékonyságának növelésében, a fogyasztói 

társadalom modellje a (rövidtávú) életszínvonal emelésében (munkanélküliség 

csökkentésében, egy főre jutó GDP növelésében) látta a „gazdagság forrását”. 

Egy nemzetgazdaság teljesítményét ma is az egy főre jutó GDP nagyságával jellemezzük 

általában, de emellett a pusztán mennyiségi mutató mellett egyre több minőségi mutató is utal 

egy társadalom jóléti színvonalára: az iskolázottság, a fogyasztási szerkezet, a biztonság, 

jövőbeni fogyasztási lehetőségek, közbiztonság, környezeti terhelés, stb. Ez pedig gazdasági 

szemléletváltozásra utal. 

A jelenlegi tananyagban nem jelennek meg, de fontos, hogy a tanulók kapjanak kiegészítő 

információkat a közgazdászok, ökológusok azon törekvéseiről is, amelyek segítségével 

mérhetővé válnak a környezeti károk, illetve érthetővé válik a fenntartható gazdaság 

problémaköre is. 
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A nemzeti elszámolások rendszerének (SNI) kialakulása óra sokan tettek kísérletet arra, hogy 

feloldják a gazdaság szűken vett értelmezését, és a klasszikus mutatókat kiegészítsék a 

környezeti illetve társadalmi hatásokat leíró tételekkel. 

Nordhaus és Tobin dolgozott ki elsőként egy olyan rendszert, amely kiegészíti a nemzeti 

jövedelem mutatóját, és a társadalmi jólétet kívánja jellemezni. A „gazdasági jólét mércéje”, a 

MEW volt ez a mutató (Meassure of Economic Welfare). Ezt a rendszert sokan bírálták, 

Samuelson és Nordhaus dolgozott ki egy újabb rendszert, a NEW-et (Net Economis Welfare), 

amely minuszként megjeleníti a környezeti károkat is, mint a jólét kulcsfontosságú elemét, 

valamint pluszként a szabadidőt, a saját munkát, a szürke/fekete gazdaságot. 

Nagy jelentősége volt a nyolcvanas évek végén a Burtland Bizottság jelentésének, majd az 

1992-es Föld Csúcson elfogadott Agenda 21-nek az un. zöld elszámolások kidolgozásában. 

1993-ban az ENSZ kezdeményezésére jött létre a SEEA (System of Economic and 

Environmental Accountes) rendszer, amely a hagyományos SNA rendszer mellett, azt 

kiegészítve teszi lehetővé a természeti erőforrások kimerülésének és a környezeti károknak a 

követését. 

Egy másik alternatíva az 1989-es Caracasi konferencia hatására született meg. Az ISEW, a 

Fenntartható Gazdasági Jólét Indexe (Index of Sustainable Economic Welfare), amely a GDP-

ben mért teljesítményt környezeti, társadalmi mutatókkal ötvözi. A mutató nagyrészt 

becslésekre, nem pontosan mérhető adatokra támaszkodik, emiatt számos kritika érte. 1995-

ben megszületett egy újabb változata a GPI, a Valódi Fejlődés Mutatószámaként (Genuine 

Progress Indicator), amely a társadalmi-környezeti károkat/hasznokat három csoportba 

sorolva jeleníti meg (múltbéli károk kompenzálása, társadalmi költségek, környezeti és 

természeti erőforrások leértékelődése). 

További alternatívaként jelent meg 1990-ben a HDI, az Emberi Fejlődés Mutatója (Human 

Development Index), amely az egyes gazdaságokat rangsorolja a GDP mellet az iskolázottság 

és a születéskor várható élettartam alapján. Ezt az alapmutatót sok helyen tovább fejlesztve is 

alkalmazzák nemekre, lakóhelyre, vagyoni stb. helyzetre vonatkozó csoportokban, több 

ország beemelt olyan mutatókat is mint pl. hajléktalanság, kábítószerfogyasztás, 

öngyilkosság, bűnözés stb. 

Ezek a mutatók mind azt szolgálják, hogy a hagyományos GDP mellett más, az 

életminőséget, a fenntarthatóságot jellemző eszközök is rendelkezésünkre álljanak. Az 

alternatív gazdasági mutatók körében egyre többen ajánlják természetes mértékegységben 

kifejezett mutatók használatát Victor Anderson nyomán. Anderson eredeti ajánlásában egyik 

csoport a társadalmi (analfabetizmus, munkanélküliség, kalóriabevitel stb.), másik a 
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környezeti (erdők pusztulása, CO2 kibocsátás, energiafelhasználás, atomerőművek száma 

stb.) mutatókat öleli fel. 

Ezek az altenatív törekvések alátámasztják, hogy a fenntarthatóság szempontjából alapvető 

kérdés a gazdálkodás jelenlegi rendszerének hatásait korrekt módon bemutatni, és ennek 

ismeretében kell meghatározni a fejlődés lehetséges útjait. 

Tapasztalataim alapján a tanulók nagyon szívesen és ötletesen oldanak meg olyan feladatot, 

ahol az életszínvonal helyett az életminőség tartalmát kell meghatározni. 

Nagyon fontos, hogy a tanulók találkozzanak ezekkel a mutatókkal és érzékeljék, hogy 

milyen jelentős a különbség a növekedés rövid és hosszú távú szemlélete között. Lényeges 

látni, hogy a XIX-XX. században újratermelésről és főként növekedésről beszéltünk, ez az 

újratermelés csak a javak újratermelésére irányult, miközben az erőforrások kiaknázására és 

nem azok újratermelésére épített. 

Mivel ezek a makrogazdasági kategóriák már igen elvontak, nehezen érthetők, távolinak 

tűnnek egy középiskolás diák számára, fontosnak tartjuk, hogy találjunk olyan kapcsolódási 

pontot, amely életszerűbbé teszi ezeket a problémákat. Ezért aktuális cikkeken keresztül, 

szemelvényeken, adatok gyűjtésével közelítjük meg az életszínvonal mérésének kérdését, 

illetve az egyéni szükségletek és a társadalmi jólét között a diákok által már ismert Maslow-

piramis segítségével teremtünk kapcsolatot. 

Az optimális üzemméret növekedése és a termelés nemzetközivé válása miatt a 

„problémák” és azok megoldási módjai sem maradhatnak meg nemzetgazdasági szinten, 

globális problémákká és megoldásokká válnak. 

A fejlett világ számára a „fenntartható fejlődés” azt jelenti, hogy növekedési ütemét és 

fogyasztását mérsékelve kell egyre tudatosabban összhangba hoznia az életszínvonal 

megtartását a természeti környezet megóvásával. A fejlődő világ számára viszont alternatív 

fejlődési módot kell találni, hiszen ma már nem tűzheti ki célul azt az utat, amely a fejlett 

világ mai problémáinak kialakulásához vezetett. 

A globális problémák lényege dokumentum- és játékfilmek segítségével könnyen 

demonstrálható, általában a 12. évfolyamos diákok előtt amúgy sem ismeretlen. Elvileg szinte 

mindenki egyetért abban, hogy pl. a környezetszennyezés káros dolog és meg kell(ene) 

büntetni azokat a vállalatokat, amelyek szennyezik a folyókat vagy a légteret. Még 

számításokat is hajlandóak a legelszántabbak végezni annak érdekében, hogy megállapítsák, 

milyen összegű büntetés mellett érné meg valakinek környezetbarát technológiát használni. 

A tényleges döntési mechanizmus persze lényegesen bonyolultabb, hiszen érdekek ütköznek, 

és nincs egyértelműen jó vagy rossz megoldás, ezért a problémakör árnyalására szerepjátékot 
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hívhatunk segítségül. Ez vagy egy előre kidolgozott fiktív eset feldolgozása, kiosztott 

szerepekkel, ütköző érdekekkel, vagy egy tényleges aktuális eset rekonstruálása a lehető 

legtöbb szereplő nézőpontjából megvitatva. Ilyenkor természetesen nem az a cél, hogy a 

csoport rátaláljon a „jó” megoldásra, hiszen ennek a tanár sincs (legtöbbször) birtokában, 

hanem hogy a lehető legtöbb szempont figyelembe vételére legyen lehetőség.  

Kihívást jelent, hogy megfelelő mértékben tudjuk-e éreztetni a diákokkal személyes 

felelősségüket a környezetükért. Ha igen, vajon képesek és hajlandóak-e a mindennapok 

szintjén kényelmüket, idejüket, esetleg pénzüket „beáldozva” a tanulók valóban tudatos 

fogyasztókká, erőforrás-felhasználókká válni? 

3.3. Üzleti gazdaságtan 

Az üzleti gazdaságtan tantárgy keretében a vállalkozási ismertek modul részben 

hangsúlyozni kell a felelős vállalat elméletet. A vállalat környezeti felelőssége, környezetre 

gyakorolt hatása a tanulók lakóhelyükön szerzett tapasztalatai alapján vagy aktuális hírek 

segítségével bemutatható. A vállalati folyamatok elemzése során utalni kell a vállalatoknak az 

inputok beszerzésében, az alkalmazott technológia megválasztásában, és a kibocsátott 

outputok vonatkozásában felmerülő felelősségére. Vállalati küldetésnyilatkozat, SWOT-

elemzés készítése során hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a fenntarthatóság, a 

környezettudatosság szempontjait érvényesítsék. 

A marketing modul tanítása kapcsán a fogyasztó felelőssége mellett hangsúlyozzuk a 

vállalatok környezeti felelősségét. A marketing ismeretekben a reklámok, a felhasznált 

csomagolóanyagok, a vevőtájékoztatók, a promóció, az értékesítési csatornák bemutatása 

rengeteg lehetőséget teremt a környezettudatos szemléletmódunk átadására. 

A marketing, reklám modul tanítása során fontos annak felismertetése, hogy a marketing 

eszköztára képes igényeinket, magatartásunkat manipulálni. A vállalatok felelőssége mellett 

hangsúlyozni kell a fogyasztó tudatosságának, felelősségének fontosságát, ki kell alakítani a 

tudatos fogyasztói attitűdöt, információt kell biztosítani a hatékony jogérvényesítéshez. 

A pénzügy modul tanulása során a pénzügyi döntések, hitelezés, finanszírozás tananyagoknál 

a kockázatok, a jövőbeli várható hatások szerepét tudatosítsuk, felelős attitüd kialakítására 

törekedjünk. 

A számviteli ismeretek feladatainak megfogalmazásában, a könyvelendő gazdasági 

események megszövegezésében megjeleníthetünk környezettudatosságra utaló elemeket 

(költségcsökkenés energiaracionalizálás következtében, újrafeldolgozható csomagolóanyagok 
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beszerzése, rezsiköltségek csökkenése takarékos vízcsapok, lámpák stb. révén, hulladék 

hasznosítása, környezetvédelmi beruházás stb.). 

A statisztika modulban a feladatok megszövegezésében, a számítások tematikájában lehet 

megjeleníteni a fenntarthatóság, környezettudatosság gondolatát.(pl. viszonyszámok 

számításánál a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének, arányának alakulása, kérdőív 

összeállításnál környezetvédelemmel kapcsolatos téma kijelölése, környezetvédelemmel 

kapcsolatos adatgyűjtés és elemzés készítése ajánlott linkekről). 



 32 

3.4. Témajavaslatok 

Az alábbiakban néhány témakört javaslunk a teljesség igénye nélkül, gondolatébresztőkén, 

amelyeket a többi szaktanárral, osztályfőnökkel együtt is, nem csak saját szakóránkon 

feldolgozhatunk. A tanulók életkori sajátosságai és ismeretszintje alapján választhatunk 

ezekből, akár egyéni feldolgozás, anyaggyűjtés, akár csoportmunka, projekt formájában. 

 

Számold ki a saját ökolábnyomodat! 

Mekkora az iskola ökológiai lábnyoma? 

Mit tehetek én a környezetért? 

Mennyire vagyok tudatos fogyasztó? 

Mennyire “zöld” a háztartásunk? 

Környező világom pusztulása 

Marketing és reklám az életünkben 

Valóban “a fogyasztó a király”? 

A fenntartható fejlődés és környezetvédelem 

Életminőség és környezet 

Éhezés és elhízás 

Környezettudatosság és szelíd turizmus 

Az állampolgárok egyéni felelőssége 

A kormányzati lehetőségek 

Az önkormányzatok lehetőségei 

A felelős vállalat és környezete 

A levegő minősége 

A szén-dioxid és a globális felmelegedés 

Az ózon problémája 

A légszennyezés és az egészségünk 

A közlekedés kérdőjelei 

Ivóvíz és szennyvíz  

A termőtalaj pusztulása 

A hulladékok problémája 

Az élő természet védelme és az ökoturizmus 

“Globális falu lett a világ” 

“A bolygót unokáinktól kaptuk kölcsön” 
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“Olyan a világ, amilyenné teszed” 

“Az éghajlatváltozás rajtad múlik!” 

“Tekerd le, kapcsold ki, hasznosítsd újra, sétálj, változtass!” 

 

Az egyes témák feldolgozásánál a differenciált oktatás elemeit felhasználva próbáljuk 

változatossá tenni a diákok számára mind tartalmilag, mind formailag az elsajátítandó 

ismereteket. A problémák megközelítése lehetőleg legyen gyakorlatias, életszerű. Ez a 

módszer egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy igen sokrétű és változatos oktatási nevelési 

célokat valósíthassunk meg különböző tárgyak keretein belül. 

Kiemelt fontossággal bírnak céljaink közül az alábbiak: 

 Az önálló feladatok gondolkodásra, az egyes tantárgyaknál tanult ismeretek 

összekapcsolására késztessék a tanulókat. 

 A természeti környezetért vállalható felelősség tudatosítása, beemelése a 

mindennapokba. 

 Vitakultúra fejlesztése, árnyalt álláspontok kialakítása a környezetgazdasággal 

kapcsolatos kérdésekben. 

 Internet-használata a feladatok megoldásához. 
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4. A gazdaság szereplői 

 

A gazdaság szereplői és a környezettudatos magatartás
6
 

A gazdasági szolgáltatási orientáció és az erre épülő szakmai alapozó tananyagok elméleti 

része alapvetően a gazdaság szereplőivel foglalkozik. A fenntartható fejlődéssel, a környezet 

védelmével kapcsolatban alapvető szerepe, feladata van a két legfontosabb szereplőnek a 

fogyasztóknak és a vállalkozásoknak. Ezen szereplők bemutatásakor, céljaik, szerepük 

tisztázásakor mindenképpen szót kell ejteni minderről. 

4.1. A „zöld” fogyasztók 

A modern piacgazdaságokban a fogyasztók, keresletükön keresztül határozzák meg a 

kínálatot. A vevők egyre többet és jobbat, egyre kevesebbért szeretnének megkapni. A 

termelők, kereskedők alapvető célja a fogyasztói igények maximális kielégítése, a mind 

nagyobb profit elérése érdekében – a versenytársakkal is megküzdve – olcsó tömegárukkal 

árasztják el a piacot. Amíg a fogyasztók tömegei nem igénylik a környezetbarát termékeket, 

termelési módokat, technológiákat, anyagokat, addig nem válhat tömegessé az ilyen termelés, 

s nagyon drága lesz az eredmény, csak kevés fogyasztó számára válhat megfizethetővé, 

elérhetővé a környezetbarát termék. 

A fogyasztók helyes választása összgazdasági érdek lenne:  

 segíthetne a természeti erőforrások mértéktelen pazarlásának mérséklésében; 

 hozzájárulhatna a termék előállítása során keletkező egyre több káros anyag, valamint 

 annak csomagolásából képződő hulladék mennyiségének csökkentéséhez. 

Az egyén és a közösség érdeke 

Az egyének sajnos nem szívesen tesznek a közösség érdekében. Egyéni – számukra racionális 

– céljaikat követik, miközben azok súlyosan ellentétbe kerülhetnek a közérdekkel. Jól 

modellezi ezt a közismert „közlegelő” példa: 

„Adott egy falu, melynek legelőjét tíz gazda használja egy-egy tehén legeltetésére. 

Bőségesen elegendő a terület a tehenek számára. Amennyiben az egyik gazda úgy 

dönt, hogy két tehenet legeltet, megteheti, hiszen a terület a plusz egy tehenet is képes 

ellátni élelemmel.. Ha viszont a többiek is így döntenének, a tehenek lesoványodnának, 

majd éhen halnának, mivel a legelő ennyi tehenet nem képes eltartani.”  

A példából következtetést vonhatunk le a környezetszennyezéssel és az erőforrások 

kimerítésével kapcsolatban az egyéni és a közérdek ütközésére. Az egyén, és ennek 

következtében az egyes vállalatok mértéktelen fogyasztásának és környezetszennyező 

tevékenységének soha sem csak maga a szennyező, hanem mindig a közösség is kárát látja. 

Mi az ami az egyéneket a környezettudatos magatartásra ösztönözheti? 

 környezeti nevelés óvodától az egyetemig (napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő 

részterülete a pedagógiának);  

 zöld humánerőforrás menedzsmenten (környezettudatos vállalatvezetésen) keresztül 

a már dolgozó korosztály számára; 

                                                 
6
 Szalai Petra: Környezettudatosság, mint versenyelőny, című írása alapján. Reklámgazdaság 2009. január-

február. 
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 környezetvédelmi rendezvények (szakkiállítások, fórumok, zöldrendezvények, 

koncertek) minden korosztályhoz szólnak. 

A környezettudatos, „zöld” fogyasztó alapvető jellemzői  

(Ezeket a jellemzőket, a három fő szempont megadásával, a tanulók először egyedül írják 

össze, majd csoportban vitatják meg, egészítik ki. Ezek után a csoportok felírják a táblára az 

összegyűjtött jellemzőket, s a tanár segítségével értékelik azokat. Egy lehetséges megoldást 

tartalmaznak az alábbiak.) 

Vásárlási szokásai: 

 környezetbarát termékeket választ (pl.: pumpás dezodor, hibrid autók, klórmentes 

tisztítószerek, újrahasznosított/újrahasznosítható termékek stb.); 

 keresi a környezetbarát védjeggyel, ökocímkével ellátott termékeket; 

 biotermékeket részesíti előnyben; 

 környezetbarát, lebomló csomagolású termékeket vásárol, kerüli a felesleges 

csomagolást, nejlonszatyrokat; 

 fogyasztását visszafogja, nem vesz felesleges termékeket. 

Magatartási sajátosságai: 

 szelektíven gyűjti a hulladékot, a szerves hulladékot komposztálja; 

 a tartós fogyasztási cikkeit megjavíttatja, nem cseréli azonnal; 

 a feleslegessé vált fogyasztási cikkeit (ruhák, bútorok, technikai felszerelések) 

elajándékozza, felajánlja karitatív célokra; 

 ha csak lehet, kerüli az autó használatát (helyette: tömegközlekedés, kerékpár, 

gyalogos közlekedés stb.); 

 takarékoskodik az energiával (gáz, víz, áram, távfűtés). 

Szabadidejében: 

 előszeretettel vesz részt környezetvédelmi akciókon, rendezvényeken; 

 szívesen csatlakozik környezetvédelmi szervezetekhez, segíti azok munkáját; 

 sokat tartózkodik a természetben, túrázik, kirándul, sportol; 

 környezetvédelmi szak- és hobbylapokat olvas, tv- és rádióműsorokat néz, ill. hallgat. 

4.2. A „zöld” vállalkozások 

A vállalkozások történetében a környezettudatosság és versenyelőny egymást kizáró 

fogalmak voltak hosszú időn keresztül. Még ma is újszerűnek, szokatlannak tűnik a párosítás. 

Itt az ideje, hogy a küszöbön álló ökológiai válság jelentette hátrányból előnyre tegyenek 

szert. A „zöld” vállalkozások már felismerték, hogy ökonómiai érdekeik egybeesnek az 

ökológiai érdekekkel. Ők hivatottak a „zöld” fogyasztók által a környezetet kevésbé terhelő 

termékek és szolgáltatások irányába támasztott keresletet kielégíteni. Tisztában vannak azzal, 

hogy „zöld” kínálatukkal „zöld” keresletet gerjeszthetnek. 

A környezettudatos, „zöld” vállalkozás alapvető jellemzői 

(Itt is jól alkalmazható az egyéni munkával induló csoportmunka.) 

 környezetbarát termékeket, „zöld” termékcsoportokat is forgalmaz; 

 „zöld” szolgáltatásokat (pl.: visszagyűjtés, tanácsadás) is nyújt; 
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 energiatakarékosan működik; 

 szennyezőanyag kibocsátását minimalizálja; 

 működésében a környezeti szempontok ugyanolyan meghatározóak, mint a 

minőségiek; 

 újrahasznosított, vagy újrahasznosítható anyagokkal dolgozik; 

 technikai berendezéseit meghibásodásuk esetén megjavíttatja; 

 működése során keletkező hulladékot szelektíven gyűjti; 

 előnyben részesíti a környezetbarát szállítási módokat. 

Mi motiválhatja a vállalatokat a környezettudatos magatartásra? 

 A környezetkárosításhoz kapcsolódó jogszabályok szigorodása, a 

környezethasználat után fizetendő díjak (környezetterhelési díj, igénybevételi 

járulék, termékdíj, betétdíj) emelkedése.  

A hazai szabályozás alapján a vállalatok a környezetvédelmi intézkedések 

megtételével vagy mentesülnek ezen díjak fizetése alól, vagy alacsonyabb díjakat kell 

megtéríteniük. Ezért mindenképpen érdeke a vállalkozásoknak a szennyezés-

megelőző tevékenység. 

A fentiekből következő fontos törekvés a környezeti költségek és bevételek pontos 

számszerűsítése. Új fogalmak: ökológiai könyvvitel, környezeti kontrolling, zöld 

számvitel. 

Zöld számvitel: mindazon tevékenységek, módszerek, rendszerek összessége, 

amelyek „egy meghatározott gazdasági rendszer környezetvédelmi problémáit vagy a 

környezetvédelmi tevékenység gazdasági hatásait tartják nyilván, elemzik és 

jelentésekbe foglalják.”7 Ez az alapja annak a vezetői döntésnek, amely arra 

vonatkozik, hogy miben kell még fejleszteniük környezetvédelmi tevékenységüket 

annak érdekében, hogy ez pénzügyileg is versenyelőnyhöz juttassa a vállalkozást. 

 A környezetvédelemmel kapcsolatos lépések megtételének köszönhetően javul a 

vállalat megítélése az üzleti partnerei, a fogyasztók és a hatóságok részéről. 

 Annak felismerése, hogy egyre jövedelmezőbb a környezetorientált 

gondolkodásmód integrálása a szervezeti filozófiába, mivel a fogyasztók egyre 

környezettudatosabbá válnak, a kereslet folyamatosan nő a „zöld” termékek és 

szolgáltatások iránt, valamint csökken az anyag- és energiafelhasználásuk, a hulladék 

és szennyezőanyag kibocsátásuk.  

Mi az oka, hogy a magyar vállalkozások többsége még mindig nem elég motivált?  

 A stratégiai gondolkodás hiánya. Pedig ez nélkülözhetetlen a hosszú távú beruházási 

döntések meghozatalánál. 

                                                 
7
 Dr. Stefan Schaltegger: Lehet-e zöld szemmel figyelni a költségeket, avagy a környezeti kontrolling 

létjogosultsága. http://www.ugyvezeto.hu/cikk/46549 
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 A mindent a rövid távú nyereségmaximalizálásnak alárendelő gondolkodásmód, 

ami szerintük a költségek csökkentésén keresztül valósítható meg.. Pedig, ha a 

vállalkozás megfelelő módon növeli költségeit, a nyeresége is nőni fog. 

Hogy egy vállalkozás tud-e saját környezettudatosságából versenyelőnyt kovácsolni, 

leginkább azon múlik, hogy környezetorientáltságát mennyire hatásosan reprezentálja a 

külvilág felé. A környezettudatosan működő vállalatok leghatásosabb kommunikációs 

eszköze a zöldmarketing. 

 

4.3. A zöldmarketing 

A zöldmarketing olyan eszköz a környezettudatos vállalkozás vezetőinek kezében, mely 

segítségével a vállalkozás a külvilág felé megfelelően reprezentálhatja környezetorientáltságát 

és képes lesz ebből versenyelőnyt kovácsolni. Olyan új irányzat, amely az összes marketing 

tevékenységet a környezetvédelemnek rendeli alá, azt a teljes marketingtevékenységbe 

integrálja. 

Az ilyen vállalkozások újragondolják marketing-mixüket is. 

(A marketing-mix valamennyi szakmai elméleti tantárgyban előkerül, ezért a továbbiakban azt 

tekintsük át mivel érdemes eddigi tudásunkat kiegészíteni, mire kell a tanulók figyelmét 

fokozottan felhívni.) 

Termékpolitika (Product) – Környezetbarát termék 

A környezetbarát termék tulajdonságai: 

 minimalizálja a víz- és energiafogyasztást; 

 minimalizálja a nem megújuló energiaforrások használatát; 

 hasznos élettartama hosszabb a hagyományos termékekéhez képest; 

 újrahasznosítható; 

 használata biztonságos; 

 csomagolásában érvényesül a „3R” elve: 

o Reduce: a csomagolóanyag mennyiségének minimalizálása; 

o Reuse: újrahasználás, visszaválthatóság, többször felhasználhatóság; 

o Recycle: újrahasznosítás. 

o + a csomagoló anyag:  előállítása minél kevesebb energiát igényeljen, járjon  

   minimális károsanyag-kibocsátással, készüljön meg- 

  újuló könnyen lebomló nyersanyagokból. 

Árpolitika (Price) – a környezetbarát termék és helyettesítője árának viszonya 

 Ha magasabb a környezetbarát termék ára – csak a környezettudatos fogyasztókra 

számíthatunk (Magyarországon a fogyasztók 30%-a, akik főleg fiatalokból állnak). 

 Ha a „zöld” termék ára közel azonos a hagyományos termékekével – egyértelmű 

versenyelőny a helyettesítő termékkel szemben. A termék környezetbarát jellegét kell 

kihangsúlyozni a kommunikáció során, s így növelhető a fogyasztók száma. 

 Ha a „zöld” termék olcsóbb (mivel az előállítása során erőforrásokat takarítottak 

meg) – fontos tudatosítani a fogyasztókban, hogy nem azért olcsóbb a termék, mert  
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gyengébb lenne a minősége. Az olcsó „zöld” termékek fogyasztására már nem 

csak a fiatalok, hanem az idősek is fogékonyak. 

Elosztás, csatornapolitika (Place, distribution) 

 Szállítás – energiatakarékos és egyre rövidebb, ami egyre inkább a hazai beszállítók 

felé fordítja a vállalkozók figyelmét, ami erősítheti a hazai gazdaságot (bár így elesnek 

a külkereskedelemből származó előnyöktől); 

 A hagyományos, egyirányú (termelőtől a fogyasztóig) termékút kétirányúvá válik. 

Megjelennek az ellenirányú folyamatok is: az elhasznált termékek visszagyűjtése, az 

üvegvisszaváltás, a szárazelemgyűjtés, a szelektív hulladékgyűjtés. 

 Az értékesítés helye – erősítse a környezetbarát termék image-ét, akár saját „zöld” 

üzlethálózat kiépítése is indokolt lehet. 

 Kapcsolat felvétele a fogyasztóval – Interneten, vagy telefonon keresztül, pl.: SMS-

ben történő parkolójegy, autópálya-matricavásárlás. Garancia jegy, használati 

utasítások is kinyomtatás helyett elektronikus formában. 

Emberi tényező (People) 

 Belső PR – elengedhetetlen, hogy minden alkalmazott megtanulja a környezetorientált 

gondolkodást, hiszen csak így lesz hiteles a „zöld” vállalkozásunk; 

 Frontvonal menedzsment – a vállalat filozófiájába integrált környezettudatos képnek 

a közvetlen szócsöve, az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatba kerülő, a frontvonalban 

tevékenykedő alkalmazott. Az ő ügyfelekre gyakorolt hatása átlagon felüli. 

 Aktív ügyfélpolitika – célszerű bevonni az igénybevevőket a vállalkozás olyan 

mozzanataiba is, amelyre a hagyományos szolgáltatóknál nincs lehetőség, pl.: 

gyorsétteremben bevonni a vendégeket a szelektív hulladékgyűjtésbe. 

Tárgyi elemek (Physical evidence) 

Fontos, hogy az igénybevevők a frontvonalban a környezetbarát filozófiának megfelelő tárgyi 

elemekkel találkozzanak (újrahasznosított, ill. újrahasznosítható anyagok, anyag- és 

energiatakarékos felhasználás, felesleges tárgyi elemek kerülése). 

Szolgáltatási folyamat (Process) 

Az ügyfelek panaszainak kezelésére, ill. az ügyfelek várakoztatásának enyhítésére tett 

intézkedéseket nem befolyásolja, a vállalkozás környezettudatossága.  

A „zöld” termékhez kapcsolódó szolgáltatások (házhozszállítás, összeszerelés, beüzemelés, 

szervízelés, vevőszolgálat) se legyenek az átlagosnál jobban környezetterhelők. 

Kommunikációs politika (Promotion), 

Elsődleges fontosságú a fogyasztók tájékoztatása a termék környezetkímélő jellegéről, hiszen 

ez győzi meg őket a vásárlásról s ennek következtében érezhetik magukat környezettudatos 

vásárlónak. A kommunikációs-mix átalakulása a környezettudatos vállalkozásoknál: 

 Reklám – a környezetkímélő tulajdonságok kiemelése (nagyban ronthatja a hatásfokát 

a magas ár, vagy a nem megfelelő minőség); 

 Személyes eladás – nagyobb bizalom építhető ki a környezetbarát termék irányában; 

 Vásárlásösztönzés – a még ismeretlen „zöld” termékek esetében hatásosak lehetnek 

az engedmények, ill. a jutalmak, mert kipróbálásra ösztönzik a fogyasztót; 
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 Direktmarketing – megfelelő kritériumok alapján kialakított címlista használatával 

jelentősen csökkenteni lehet a feleslegesen kiküldött levelek arányát. Az e-mailben 

küldött dm-üzenetek hitelesebben propagálják a környezetbarát termékeket. 

 Közönségkapcsolat (PR) – a vállalat valamennyi dolgozójának elkötelezettnek kell 

lennie a környezetvédelmi eszmék iránt, s ezt kifelé is egységesen mutatni kell. 

 Hatásos kommunikációs eszközök még – az ökoemblémák és az egyéb környezeti 

jelzések, mint pl.: 

 
„Cédrus” (magyar környezetbarát védjegy) 

 
„Euróvirág” (az EU jelzése) 

 
„Kék angyal” (német jelzés) 

 

Osztrák logó 

 

„Körbenyilak” műanyagokhoz 

 

 

 

javascript:openWin('../kep.php?kep=611', 508, 544)
javascript:openWin('../kep.php?kep=612', 565, 541)
javascript:openWin('../kep.php?kep=608', 326, 332)
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5. Oktatási segédanyagok a gazdasági szakmacsoport részére 

5.1. Közgazdaság szakmacsoport 

5.1.1. Egy lehetséges projektmunka a 9. évfolyamosok számára 

A projektmunkát a gazdasági környezetünk tanára irányításával és ellenőrzésével a 9. 

osztályos tanulók részben egyéni, részben csoportmunkában végzik, igénybe véve az 

információkezelés és az informatika tanár segítségét is. 

A feladatok ismertetése a gazdasági környezetünk első óráin történik meg, miután a tanulók 

kitöltötték a figyelmüket a fenntartható fejlődés problémájára irányító tesztet, és tanárukkal 

közösen értékelték azt (a teszt és egy lehetséges bevezetőanyag vázlata mellékelve). 

I. Egyéni feladat, tanulói portfólió összeállítása (portfólió: {olasz}, dokumentum, 

dosszié, szakértői dosszié) 

A portfólió a tanuló munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, melyben bemutatja 

készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit az alább részletezett feladatok 

kapcsán. 

A tanulónak be kell mutatnia azt a háztartást, amelyben él. Értékelnie kell annak 

tevékenységét, gazdálkodását, a havi feladatok segítségével.  

A folyamatosan bővülő dossziénak tartalmaznia kell rövid szöveges ismertetőket, 

értékeléseket, számadatokat, grafikonokat, képeket, az aktuális feladatoknak megfelelően. 

Szeptemberi feladat: 

1. Mutasd be részletesen azt a háztartást, ahol élsz (hányan laknak ott, milyen 

lakásban, milyen energiafelhasználással, stb.)! 

Októberi feladat: 

2. Rögzítsd részletesen a háztartás októberi fogyasztását (minden, az adott hónapban 

megvásárolt termék és szolgáltatás mennyiségének és értékének rögzítése, majd a 

hó végén ezek összegzése a feladat)! 

Novemberi feladat: 

3. Értékeld a háztartás októberi fogyasztását (felesleges kiadások, takarékoskodási 

lehetőségek, javaslatok)! 

Decemberi feladat: 

4. A karácsonyi ajándékvásárlás szempontjainak összeállítása. Mire ügyeljünk 

amennyiben a fenntartható fejlődés elkötelezett hívei vagyunk? 

Januári feladat: 

5. Értékeld a decemberben összeállított szempontok szerint a háztartásban adott 

karácsonyi ajándékokat! 
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Februári feladat: 

6. Keress az Interneten, vagy a különböző újságokban jó példákat a 

környezettudatosan gondolkodó háztartásokra! Milyen ötleteket lehetne a te 

háztartásodban is alkalmazni? 

Márciusi feladat: 

7. Ismét rögzítsd részletesen a háztartás havi fogyasztását (minden, az adott 

hónapban megvásárolt termék és szolgáltatás mennyiségének és értékének 

rögzítése, majd a hó végén ezek összegzése a feladat)! 

Áprilisi feladat: 

8. Hasonlítsd össze az áprilisi és a novemberi fogyasztást! Melyek a 

legszembetűnőbb különbségek, mi lehet ennek az oka? Érzékelhetőek-e pozitív 

változások? 

Májusi feladat: 

9. Értékeld a háztartást, környezettudatossága alapján! Melyek a követendő példák, 

miben kellene változtatni? 

Júniusi feladat: 

10. A portfólió lezárása, értékelése. 

II. Csoportmunka (4-6 fős csoportokban) 

1. Az alábbi feladatok közül egyet húz minden csoport: 

a) A lakóhelyetek, vagy annak környékén található vállalkozások milyen 

károkat okoznak környezetüknek és ezeket hogyan lehetne mérsékelni? 

Tesznek-e valamit ezek a vállalkozások a mérséklés érdekében? 

b) Járjatok utána, hogy iskolátokban mekkora az energiafogyasztás és ennek 

változásait mutassátok is be minél sokoldalúbban! Milyen módon lehetne a 

fogyasztást mérsékelni! 

c) Gyűjtsetek olyan reklámokat, amelyekben előtérbe kerülnek a környezeti 

szempontok is, amelyek a környezetterhelő, a pazarló, a fenntarthatósággal 

ellentétes életmódot, terméket népszerűsítenek! Mutassátok be és 

értékeljétek ezeket! 

d) Mutassatok be két általatok kiválasztott terméket! Az egyiken a gyártó, a 

gyártás és a termék pozitív, a másikon ugyanezek negatív környezeti 

hatásait emeljétek ki (a gyártás során alkalmazott technológia, fogyasztói 

célcsoportok, a termék jellemzői). 

e) Gyűjtsétek össze és mutassátok be, hogy az egyes EU tagállamokban milyen 

ökocímkéket használnak! Mit jelentenek a címkéken található ábrák, 

szavak, betűk? Gyűjtsetek olyan termékeket, amelyeken megtalálhatóak az 

ökocímkék, vagy Fair Trade termékek! 
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2. A kihúzott csoportfeladat eredményeiről készítsetek egy vagy kettő újságoldalt 

(ezeket az oldalakat majd egy komplett újsággá fogjuk összefűzni)! 

3. A projektmunka lezárásaként be kell mutatni, ismertetni kell a munka folyamatát, 

annak eredményeit (a csoportok a mellékelt értékelő lapon értékelik egymás 

munkáját. 
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ÉRTÉKELŐ LAP 
 

Értékeld a csoportok munkáját az alábbi számokkal: 0 = hiányzik; 1 = hiányos; 3 = megfelelő; 5 = kiváló. 

 I. 

csoport 

II.  

csoport 

III. 

csoport 

IV. 

csoport 

V. 

csoport 
 

1. BEMUTATÓ  

A bemutató világos és logikus felépítésű volt       

Az információ kreatívan került bemutatásra       

A szemléltetés jól szervezett, ízléses és megnyerő volt.       

Az előadók profi szónoki magatartást mutattak (hallható hang, jegyzetek 

minimális használata, gördülékenység stb.) 
      

2. ÚJSÁG  

Gondosan megtervezett, logikus, jól felépített, nyelvileg igényes.       

Az információ és a képek aránya kiegyenlített.       

Igényes kivitelezésű, esztétikus, stílusos.       

Kreatív, újító, érdekes.       

4. A PROJEKTMUNKA ÁTFOGÓ MINŐSÉGE  

Nyilvánvaló volt a hatékony csapatmunka a projektben és a bemutatóban.       

A projekt és prezentációja magas szintű volt.       
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5.1.2. Bemelegítő totó 

1. Melyek korunk leginkább fenyegető ökológiai problémái? 

a) Túlnépesedés, fenyegető élelmiszerhiány. 

b) Klímaváltozás, globális felmelegedés. 
c) A nem megújuló (fosszilis) energiaforrás készleteink rohamos csökkenése. 

d) Mindhárom napjaink legégetőbb ökológiai problémái közé tartozik. 

2. A világ népessége az elmúlt 40 évben 2,5 Md fővel nőtt. Ez annyi, mint a 

növekedés az emberi faj kialakulásától … 

a) az időszámításunk kezdetéig. 

b) 1000-ig. 
c) 1500-ig. 

d) 1990-ig. 

3. A föld jelenlegi népessége 6,6Md fő. Kb. mikorra várható egy újabb 

50%-os növekedés? 

a) 2050-re. 
b) 2100-ra. 

c) 2150-re. 
d) 2200-ra. 

4. A légkör földfelszín közeli átlaghőmérséklete az elmúlt 100 évben 
mennyit változott? 

a) Semmit sem. 
b) 1 Co-t. 

c) 6 Co-t. 
d) 12 Co-t. 

5. Várhatóan a következő 100 évben maximum mennyit fog változni az 
előző adat? 

a) Semmit sem. 
b) 1 Co-t. 

c) 6 Co-t. 

d) 12 Co-t. 

6. A jégtakaró olvadása miatt várhatóan 2090-ig mennyivel fog emelkedni 

a tengerek szintje? 

a) 1-3cm; 

b) 5-10cm; 
c) 50-140cm; 

d) 500-1000cm. 

7. Mi jellemzi a csendes-óceáni Tuvalu országot? 

a) A világ egyik legkisebb és legalacsonyabban fekvő országa. 
b) Egyáltalán nem járul hozzá a környezetszennyezéshez. 

c) A tengerszint emelkedésének az első áldozata lesz (teljesen víz alá kerül). 
d) Mindhárom jellemzi. 
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8. 2050-re nagy valószínűséggel – főleg a klímaváltozásnak köszönhetően 
– a kihaló állat- és növényfajok száma: 

a) kb. 100; 
b) kb. 500; 

c) kb. 1000; 
d) kb. 10.000. 

9. Az emberiség a nem megújuló erőforrásokból egy év alatt annyit 
használ fel, mint amennyi a természetben megközelítőleg … 

a) 1000 év alatt keletkezik; 
b) 10.000 év alatt keletkezik; 

c) 100.000 év alatt keletkezik; 
d) 1.000.000 év alatt keletkezik. 

10. Kb. meddig biztosítja a meglévő kőszén- és kőolajkészlet a világ 

energiaszükségletét? 

a) kőszén: néhány 100 év; kőolaj: 30-60 év. 

b) kőszén: kb. 500 év; kőolaj: kb. 100 év. 
c) kőszén: 600-700 év; kőolaj: 150-200 év. 

d) kőszén: akár 1000 év; kőolaj: 300-500 év. 

11. Válaszd ki a megújuló energiaforrásokat! 

a) szél- és napenergia; 
b) árapály-energia; 

c) geotermikus- és biomassza energia; 
d) Mindegyik a felsoroltak közül. 

12. Amennyiben a környezeti erőforrásaink igénybevételét továbbra is az 
eddigi mértékben folytatjuk, a 2030-as években már a pazarló igényeink 

kielégítésére: 

a) két földre lenne szükségünk; 

b) két földre lenne szükségünk; 

c) két földre lenne szükségünk; 
d) két földre lenne szükségünk. 

13. Mit értünk fenntartható fejlődésen? 

a) A fejlődésnek az a formája, amely hosszú távon nem az emberek jólétét, 

hanem a föld és a természeti környezet tartós fennmaradását szolgálja. 
b) A fejlődésnek az a formája, amely a jelenbeli igények kielégítésének 

feláldozásával, elsősorban a jövő generációi igényeinek kielégítésére 
törekszik. 

c) A fejlődésnek az a formája, amely lehetővé teszi az állandó gazdasági 
növekedést, növekvő igényeink kielégítése érdekében. 

d) A fejlődésnek az a formája, amely a jelenbeli igények kielégítése mellett, nem 
fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének 

lehetőségétől. 

13+1. Kinek van tennivalója a fenntartható fejlődés kialakítása érdekében? 

a) Az egyes háztartásoknak, vállalatoknak. 

b) Az egyes országok kormányainak, civil szervezeteinek. 
c) Országokon átnyúló világszervezeteknek. 

d) Mindenkinek, minden szinten. 
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5.1.3. Tananyagfeldolgozás (Mikroökonómia 11. évfolyam) 

AZ EXTERNÁLIÁK 

 
 

A környezetvédelem és a környezettudatos magatartás beépítési lehetősége a tananyagba: 

Elméleti gazdaságtan – Mikroökonómia (11. évfolyam) 

8. A piac hatékonysága és a piaci elégtelenségek 

8.2. Az externáliák 

8.3. Az extern hatások szabályozási lehetőségei 

 

Forrás: 

dr. Lázár Piroska – dr. Solt Katalin: Elméleti gazdaságtan I. 

Piac&Profit 

VW-kiadvány
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Az externáliák 

 

Az externália olyan külső gazdasági hatás, amely olyan harmadik szereplőt érint, aki nem vesz részt az 

adott tevékenységben sem termelői, sem fogyasztói oldalon, tehát egy bizonyos tevékenységből 

származó költségek vagy előnyök más gazdasági szereplőknél jelentkeznek, úgy, hogy az érintett 

felek erről sem a piaci adás-vétel, sem más formában nem állapodtak meg. 

 

Pl. az autók kipufogógáza miatti levegőszennyezést kénytelenek vagyunk elviselni gyalogosként, 

lakóként. Egy zeneiskola munkáját negatívan érinti, ha a szomszéd telken építkeznek. Sok porral, zajjal, 

felfordulással jár, ami nem kívánt költségeket és kényelmetlenséget okoz az ott dolgozók és tanulók 

számára. 

 

Az externáliák típusai: 

 

1. jellegük szerint: 

a.) negatív externália: a gazdasági tevékenység másoktól áldozatot, plusz költséget követel, amit nem 

térítenek meg számára – pl. az autók kipufogógáz-kibocsátása 

 

b.) pozitív externália: a gazdasági tevékenység másoknak olyan előnyöket okoz, amelyet azok nem 

fizetnek meg – pl. park létrehozása a lakóhelyünk közelében 

 

2. eredetük szerint: 
a.) termelői externália: termelési tevékenységből származik a külső hatás – pl. vegyi üzemek 

levegőszennyezése 

 

b.) fogyasztói externália: fogyasztásból ered a külső hatás – pl. a szomszéd asztalnál ülő pipafüstje 

 

3. hatáskörük szerint: 

a.) egyéni externália: egy embert vagy kisebb csoportot érint az externália – pl. a titkárnő parfümjének 

illata 

 

b.) közösségi/társadalmi externália: nagyobb csoportot vagy a társadalom egészét érinti a külső hatás – 

pl. környezetszennyezés  

 

Az externália felfogható egy tevékenység egyéni és társadalmi megítélésének különbségeként. 

Pl. A levegőt szennyező vegyi üzem (negatív externália) a termelését az egyéni optimum, a 

profitmaximum alapján (MC=MR) határozza meg. A társadalom szempontjából pedig optimális az lenne, 

ha az üzem kevesebbet termelne, mert akkor kevesebb negatív hatás érné a társadalmat. A társadalom 

szempontjából túltermelés van. 

 

Egy kertészet (pozitív externália) saját termelését az egyéni optimum alapján (MC=MR) határozza meg. 

A társadalom számára előnyökkel járna (szép látvány, tisztább levegő), ha a kertészet bővítené termelését, 

ezért a társadalom szempontjából alultermelés van. 

 

A társadalmi határköltség (MSC – marginal social cost): egy termék újabb egységének előállításával, 

felhasználásával, fogyasztásával járó összes költségváltozás. 

MSC = MC + EC (egyéni határköltség + externális határköltség) 

 

A társadalmi határhaszon (MSB – marginal social benefit ): egy termék újabb egységének 

előállításával, felhasználásával, fogyasztásával járó összes haszonváltozás. 

MSB = MU(MB, MR) + EB (egyéni határhaszon (bevétel) + externális határhaszon) 
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Optimális esetben a társadalmi és az egyéni megítélés megegyezik. 

 

(MC=MR=MB) = (MSC=MSB) 

 

Tiszta negatív externália (nincs „+” hatás)      Tiszta pozitív externália (nincs  „–„ hatás) 

Ft       Ft 

                          Q 

    Qt Qe                       Qe  Qt 

MC  egyéni határköltség 

MSC  társadalmi határköltség 

MSB  társadalmi határhaszon 

MU  egyéni határhaszon (bevétel) 

 

Negatív externália esetén a társadalmi határköltség nagyobb az egyéni határköltségnél. A társadalmi 

határhaszon megegyezik az egyénivel. Az egyén szempontjából optimális termelési mennyiség nagyobb a 

társadalmilag kívánatosnál, a társadalom szempontjából túltermelés van. 

 

Pozitív externália esetén a társadalmi határhaszon nagyobb az egyéninél. Az egyéni határköltség 

megegyezik a társadalmival. Az egyén szempontjából optimális termelési mennyiség kisebb a 

társadalmilag kívánatosnál, a társadalom szempontjából alultermelés van. 

 

Az optimális helyzet kialakulásának feltétele a külső hatások belsővé tétele, azaz az externáliák 

internalizálása. 
 

Azt kell biztosítani, hogy negatív externália okozója számára az externális költségek saját költségként 

jelenjenek meg. Pozitív externália esetén pedig támogatni kell az externália kibocsátóját. Ennek eszköze 

lehet a szubvenció. (K+F támogatással működik) 

 

Módjai: 

 

1. az érintett felek önkéntes megállapodása: az externália okozója és érintettje megegyeznek. 

Olcsó, gyors, kényelmes megoldás, de csak kevés szereplő esetén alkalmazható. (az autószerelő 

csak este 6-ig kalapál, így a szomszéd nem jelenti föl) 

 

2. kényszerű kártalanítás: az externália okozója kártalanítja az érintetteket. A jogrendszeren és a 

tulajdonviszonyokon alapul, költséges és hosszadalmas megoldás, nem minden esetben igazságos. 

(a vegyi üzemet megbüntetik) 

 

3. adminisztratív intézkedések: hatósági előírásokkal próbálják korlátozni azt a tevékenységet, ami 

az externáliát okozza. Akkor alkalmazható, ha sok embert érint. A hangsúly az externália 

kialakulásának megelőzésén van. (szennyvíztisztító berendezés használatát teszik kötelezővé) 

 

4. adók és támogatások: akkor alkalmazhatja az állam, ha az externália nagyméretű és mérhető. A 

negatív exernália okozójára a termeléssel összefüggő adót vetnek ki. Mivel költségei megnőnek, 



 49 

döntenie kell, hogy így mennyit érdemes termelnie. A pozitív externália okozóját támogatásban 

részesítik, ami plusz bevételt jelent számára. 

 

A gyakorlatban ezeket a módszereket többnyire együtt alkalmazzák. 
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Készítette: dr. Forczekné Gintli Irén

 

AZ EXTERNÁLIA

külső gazdasági hatás, amely 

olyan harmadik szereplőt 

érint, aki nem vesz részt az 

adott tevékenységben 

sem a termelői,

sem a fogyasztói oldalon

 
 

3. SZEREPLŐ

TERMELŐI OLDAL FOGYASZTÓI OLDAL

 

3. SZEREPLŐ
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HATÁSA SZERINT

NEGATÍV POZITÍV

 

OKA SZERINT

TERMELŐI FOGYASZTÓI

 
 

TÁRSADALMI EGYÉNI

ÉRINTETTEK KÖRE 

SZERINT

 

TÖBBET SZERETNE 

EBBŐL?
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ÉS EBBŐL?

 

EHELYETT

A felhasznált olaj több mint felét 
autók füstölik el

Az autók felelősek a széndioxid-
kibocsátás mintegy ötödéért

 
 

S. O. S.

 

MIT TEHETÜNK?
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A ZÖLDEBB KÖZÚTI 

KÖZLEKEDÉS 10 PONTJA:

1. Vásároljon zöld terméket!

2. Előre tervezze meg útját!

3. Rendszeresen ellenőrizze az abroncsnyomást!

4. Csökkentse autója terhelését és kerülje a 
tetőcsomagtartó használatát!

5. Ne "túráztassa" a motort indulás előtt!

 

6. Csak akkor használja a légkondicionálást, amikor     

feltétlenül szükséges!

7. Óvatosan fékezzen és vezessen állandó

sebességgel!

8. Használjon motorféket!

9. Ne járassa üresen a motort!

10. Csökkentse a CO2 kibocsátást!

 
 

MIT TESZNEK A 

NAGYOK?

?

 

1. AZ EU
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CO
2
-KIBOCSÁTÁS-

CSÖKKENTÉSI RENDSZER 

BEVEZETÉSE

2012-től 

120 g CO
2
/km

2020-tól 

95 g CO
2
/km

2025-től 

70 g CO
2
/km

(jelenleg pl. 1,5 Suzuki 
Swift 159 g/km)

 

BÍRSÁG KISZABÁSA

Kötelezett: 

autógyártó

Mértéke:

95 €/plusz 

g/km/autó, ha a 

forgalomba hozott 

autó nem teljesíti 

az érvényes CO
2

kibocsátási 

szabályozást

 
 

REKLÁMOZÁS

A reklámidő 20 

%-ának  

információt kell 

nyújtania az 

„üzemanyag-

takarékosságról 

és a széndioxid-

kibocsátásról”

 

TÁMOGATÁSOK

a régi autók 

forgalomból való

kivonásának 

gazdasági 

ösztönzése
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ADÓK

a járműadók egy 

részének  a CO
2

és egyéb 

szennyező

anyagok 

kibocsátásának 

függvényében 

történő

változtatása

 

2. A GYÁRTÓK

 
 

KÖRNYEZET-TUDATOSSÁG

MÉRTÉKEGYSÉGE:

CO
2
-KIBOCSÁTÁS
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„ZÖLD” AUTÓK

FÖLDGÁZ ÜZEMŰ SZINTETIKUS  HAJTÓANYAGÚ
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„ZÖLD” AUTÓK

BLUEMOTIONBIOMASSZA ÜZEMŰ

 

A BIOMASSZA 

FELHASZNÁLÁSA

 
 

A „ZÖLD” MOTOR

 

A „ZÖLD” GUMIABRONCS
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AZ INTERNALIZÁLÁS 

ESETEI

• 1. ÖNKÉNTES 
MEGÁLLAPODÁS

• 2. KÉNYSZERŰ
KÁRTALANÍTÁS

• 3. ADMINISZTRATÍV 
INTÉZKEDÉSEK

• 4. ADÓK

• 5. TÁMOGATÁSOK
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5.1.4. Óravázlat (Mikroökonómia 11. évfolyam) 

 

Az externália mint piaci elégtelenség 

 
Bevezetés: „a szomszéd kertje mindig zöldebb”  
 

Az externália fogalma: külső gazdasági hatás, amikor egy piaci tranzakció (adás-vétel) következtében az 

adott ügyleten kívül álló szereplők környezetében nem szándékolt hatások lépnek fel. 

 

Az extern hatások csoportosítása 

 

Milyen szándék létezik? Jó vagy rossz, mindkettő  

Mitől külső? Külföldi, nem tőlünk függő.  

 

Jellegét tekintve (előjelét) 

 

Pozitív externália: a külső gazdasági hatás a harmadik fél számára kedvező (méztermelés) 

 
Negatív externália: a külső gazdasági hatás a harmadik fél számára kedvezőtlen. (környezetszennyezés) 

 

 
Ki okozhatja? Az előző példa mit mutat? Fogyasztó, vállalat 

Megjelenése szerint 
Termelői externália: amikor az extern hatás okozója termelő tevékenység (gyárfüst) 

 
Fogyasztói externália: amikor a fogyasztási tevékenység okoz külső gazdasági hatást (közlekedés) 

 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.greenfo.hu/fotok/kiskepek/kipufogo5.jpg&imgrefurl=http://www.greenfo.hu/hirek/index.php%3Fho%3D-1&usg=__mhYr3I5zGejkJ1CK7Hv_oTegl48=&h=187&w=200&sz=34&hl=hu&start=18&tbnid=kf3KnHjFyz3pmM:&tbnh=97&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dk%25C3%25B6rnyezet%2Bszennyez%25C3%25A9s%2Bkipufogo%2Bg%25C3%25A1z%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DG
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://i.ittvoltam.hu/p/00/03/14/91/5736a.jpg&imgrefurl=http://www.ittvoltam.hu/ittvoltam.aspx?id=da1faa75-65f5-4e7f-b5af-7622c31abd33&usg=__VAhcimTNqIax8gwUezxaUKpa_EY=&h=1200&w=1600&sz=608&hl=hu&start=9&tbnid=76qsV37RKXoVVM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=z%C3%B6ld+f%C3%BC&gbv=2&hl=hu&sa=G
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Bees-wings.web.jpg/719px-Bees-wings.web.jpg&imgrefurl=http://www.klubradio.hu/forum.php?forumid=3353&id=9&step=2&page=21&usg=__92u9zC1PyuTG6uAO0hGhYmhzLzU=&h=599&w=719&sz=74&hl=hu&start=16&tbnid=iPZBdnp_AYizdM:&tbnh=117&tbnw=140&prev=/images?q=m%C3%A9h&gbv=2&ndsp=20&hl=hu&sa=N
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.emla.hu/tiszato/hatlap.jpg&imgrefurl=http://www.emla.hu/tiszato/4.php&usg=__uFOym7HGtz2Tvy1cKQTjmHQTeCw=&h=1152&w=872&sz=139&hl=hu&start=95&tbnid=vUpVEuF_fJF0tM:&tbnh=150&tbnw=114&prev=/images?q=k%C3%B6rnyezet+szennyez%C3%A9s&start=80&gbv=2&ndsp=20&hl=hu&sa=N
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://fotozz.hu/r/normal/fotozz_94671.jpg&imgrefurl=http://fotozz.hu/fotot_megmutat?Foto_ID=94671&usg=__oZkdlNtU08Ef_FRJn1oQ387mlhg=&h=213&w=320&sz=24&hl=hu&start=2&tbnid=IfpsG9at4T57cM:&tbnh=79&tbnw=118&prev=/images?q=k%C3%B6rnyezet+szennyez%C3%A9s&gbv=2&ndsp=20&hl=hu&sa=N
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Társadalmi határköltség (MSC) 

egy termék pótlólagos egységének előállításából, felhasználásából, elfogyasztásából adódó összes 

költségváltozás 

Társadalmi határhaszon (MSB) 

egy termék pótlólagos egységének előállításából, felhasználásából, elfogyasztásából adódó összes 

haszonváltozás 

 

 A piaci és a társadalmi optimum elérése 
 

Az externális hatásokról a piac nem vesz tudomást. Az alaptevékenység optimális szintjét úgy határozzák 

meg a termelők és a fogyasztók, hogy számukra az elérhető hasznosság ill. profit maximális legyen. 

 
Társadalmi szempontból az externáliák létezése akadályozza a szűkös erőforrások hatékony 

felhasználását, mert a külső gazdasági hatások miatt nem kalkulálhatnak valós költség és 

haszonfüggvényekkel 

 

Kinek a feladata, hogy a pozitív hatásokat jutalmazza, a negatívakat büntesse? 

 

Az állami beavatkozás szükségessége: 

 

Az extern hatások belsővé tétele (internalizálása): 

 

Kedvezmények, támogatások (a gyártóknak) 

 

Kártérítés (jogi eszközökkel) 

 

Adminisztratív intézkedések (hatósági előírások) 

 

Keress aktuális cikket környezetvédelem, környezetszennyezés témakörében! 

 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://epa.oszk.hu/01200/01245/00034/images_0702/angm.jpg&imgrefurl=http://epa.oszk.hu/01200/01245/00034/na_0702.htm&usg=__RqaD5PXpXEfoUqXI0SApjVdaLIw=&h=507&w=400&sz=28&hl=hu&start=19&tbnid=lpmyh5qLQiT9sM:&tbnh=131&tbnw=103&prev=/images?q=m%C3%A9rleg&gbv=2&ndsp=20&hl=hu&sa=N
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5.1.5. Prezentáció: Fenntarthatóság 

A fenntarthatA fenntarthatóó fogyasztfogyasztááss

  

„„a fejla fejlőőddéésnek az a formsnek az a formáája, ja, 

amely a jelen igamely a jelen igéények kielnyek kielééggííttéése se 

mellett nem fosztja meg a jmellett nem fosztja meg a jöövvőő

genergeneráácicióóit a sajit a sajáát szt szüükskséégletgletüük k 

kielkielééggííttééssééttőőll (ENSZ: (ENSZ: „„KKöözzöös s 

jjöövvőőnknk”” jelentjelentéés 1987)s 1987)

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 
 

Mi a fenntarthatMi a fenntarthatóóssáág?g?

A fenntarthatA fenntarthatóóssáág azt jelenti, hogy egy g azt jelenti, hogy egy 
adott termadott terméék megvk megváássáárlrláása biztossa biztosíítja, hogytja, hogy

 azok az emberek akik a termazok az emberek akik a termééket elket előőáállllíítotttottáák, k, 

mmééltltáányos fizetnyos fizetéést kapnak munkst kapnak munkáájukjukéért rt éés nem s nem 

kockkockááztatjztatjáák az egk az egéészsszsééggüüket,ket,

 bolygbolygóónk termnk terméészetes szetes ééletfeltletfeltéételei telei –– az az 
atmoszfatmoszfééra, a talaj, a vizek, a nra, a talaj, a vizek, a nöövvéényzet nyzet éés az s az 

áállatvilllatviláág g –– nem kernem kerüülnek veszlnek veszéélybe, hanem lybe, hanem 

vvéédelmet delmet éélveznek lveznek éés megtartjs megtartjáák eredeti k eredeti áállapotukat.llapotukat.

            

A fenntarthatA fenntarthatóóssáág g 

dimenzidimenzióói i éés kapcsolatais kapcsolatai
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ÖÖkolkolóógiai dimenzigiai dimenzióó

FenntarthatFenntarthatóó fejlfejlőőddéés fogyaszts fogyasztóói oldalri oldalróól:l:

 ererőőforrforráás s –– innovinnováácicióó (fejleszt(fejlesztéések) alkalmazsek) alkalmazáása a sa a 

termterméékek kek éés szolgs szolgááltatltatáások szempontjsok szempontjáábbóól:l:

 energia felhasznenergia felhasznáálláás,s,

 termterméékfejlesztkfejlesztééss

  

GazdasGazdasáági dimenzigi dimenzióó

FenntarthatFenntarthatóó fejlfejlőőddéés fogyaszts fogyasztóói oldalri oldalróól:l:

 ttúúltermelltermeléés,s,

 eladeladóósodottssodottsáág,g,

 technikai haladtechnikai haladáás egs egéészsszsééggüügyi kockgyi kockáázata,zata,

 minminőősséégi gi éés gazdass gazdasáági ngi nöövekedvekedééss

 
 

TTáársadalmi dimenzirsadalmi dimenzióó

FenntarthatFenntarthatóó fejlfejlőőddéés fogyaszts fogyasztóói oldalri oldalróól:l:

 szegszegéénysnyséég,g,

 fogyasztfogyasztáást st éérintrintőő konfliktusok,konfliktusok,

 ttáársadalom rsadalom ööregedregedéése,se,

 gazdasgazdasáági vgi váálslsáágok tgok táársadalmi hatrsadalmi hatáásaisai

            

A fenntarthatA fenntarthatóóssáág szintjeig szintjei

HELYI

REGIONÁLIS

GLOBÁLIS
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5.1.6. Teszt: Mennyire zöld a háztartásom? 

 

1. Lekapcsolom a villanyt, ha kimegyek a szobából  

mindig 

gyakran 

néha 

ritkán 

soha 

2. Csak akkor mosok, ha megtelik a mosógép  

mindig 

gyakran 

néha 

ritkán 

soha 

3. Mosásnál használok öblítőt  

mindig 

gyakran 

néha 

ritkán 

soha 

4. Külön gyűjtöm a papírhulladékot  

mindig 

gyakran 

néha 

ritkán 

soha 

5. Energiatakarékos égőket használok  

az összes lámpában ilyen van 

szinte az összes lámpában ilyen van 

több lámpában is ilyen van 

az egyik lámpámban ilyen van 

nincs ilyen otthon 
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6. Háztartásom megújuló energiákat hasznosít  

csak azt hasznosít 

hibrid rendszerem van, csak egész kis mértékben származik a felhasznált energia 

külső energiahálózatokból 

van napkollektorom vagy biomasszával fűtött kazánom, az otthonom 

energiaszükségletének egy részét ezek biztosítják 

a szolgáltatóm megújuló energiaforrásokból nyert energiát is szolgáltat 

egyáltalán nem hasznosít 

7. Nem használok légkondicionálót  

soha nem használok 

otthon nem, de az irodában igen 

csak akkor, ha már megőrülök a melegtől, de figyelek, hogy a kinti 

hőmérséklethez képest ne állísam hidegebbre négy foknál 

de, ha már nagy a hőség 

de, nyáron mindig használok 

8. Mielőtt fűteni kezdek, felveszek egy pulóvert  

mindig 

gyakran 

néha 

ritkán 

soha 

9. Félévente veszek egy új háztartási gépet  

gyakorlatilag elvétve veszek és akkor is keresem a használt, de még jó gépeket 

nem, csak szükség esetén veszek és megnézem, mennyire energiatakarékosak 

attól függ; csak ha nagyon szükséges 

átlagosan félévente 

még ennél is gyakrabban 

10. A használt ceruzaelemeket nem dobom a szemétbe  

mindig 

gyakran 

néha 

ritkán 

soha 
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11. Fogmosás közben elzárom a csapot  

mindig 

gyakran 

néha 

ritkán 

soha 

12. Inkább zuhanyozok, mint fürdök  

mindig 

gyakran 

néha 

ritkán 

soha 

13. Lakberendezési tárgyaim többsége természetes anyagból készült  

csak természetes dolgokat tűrök meg magam körül 

figyelek rá, hogy ha lehet, csak ilyenek legyenek 

egész sok van, igaz, inkább véletlenül, vagy mert ezek néztek ki jól 

van néhány ilyenem 

nem érdekel, az a lényeg, hogy legyen és jól nézzen ki 

14. Nem használok túl sok vegyi anyagot a háztartás tisztán tartásához, inkább 

gyakrabban takarítok, egyszerűbb szerekkel  

csak környezetkímélő és egyszerű dolgokkal takarítok 

keresem a "környezetbarát" termékeket 

néha eszembe jut, hogy van alternatív megoldás is 

nagyon durva dolgokat nem használok 

nem érdekel, jöhet, ami csak a kezembe akad 

15. Tudatosan vásárolok  

mindig 

gyakran 

néha 

ritkán 

soha 

16. A lakásban, házban sok a növény  
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egy csomó növényem van otthon 

van egy pár 

akad 

néha valahogy idekeveredik egy-egy 

gyakorlatilag nincs 
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5.1.7. Teszt a tudatos vásárlásról, környezetbarát háztartásról, életmódról 

1. Hol vásárolok a legtöbbet?  

Áruházban, szupermarketben  

A sarki boltban, a piacon 

A városszéli szupermarketben 

2. Mit fogok venni?  

Előre tudom, mit fogok venni, írok cetlit 

Sose tudom, mit fogok venni; bemegyek, aztán majd meglátom 

Néha írok cetlit, de aztán csomó minden mást is veszek 

3. Csomagolás  

Ha van visszaváltható, betétdíjas, újrahasznosítható csomagolású, vagy 

újratölthető termék, mindig azt választom 

Időnként ilyen terméket is választok  

Nem választok terméket csomagolás alapján  

4. Miben viszem haza az árut?  

Szerintem egy jó bolt adjon ingyen zacskót 

Mindig viszek magammal szatyrot, kosarat  

Néha viszek magammal szatyrot, de gyakran elfelejtem 

5. Választás  

Szeretem kipróbálni azokat a termékeket, amiket a TV-ben hirdetnek  

Nem veszek be minden újdonságot, a bevált márkákat megtartom  

Eleve gyanús, ha egy termék árából a reklámra megy a legtöbb, csak olyasmit 

veszek, amire tényleg szükségem van  

6. Eredet  

Ha van importált és magyar termék, a magyart választom  

Nem számít az eredet, jó nekem a kínai barackkonzerv is, ha olcsó  

Eddig nem figyeltem, hogy honnan származik a termék, de nem rossz ötlet  

7. Zöldség, gyümölcs  

A hazai idényterményeket választom leggyakrabban  

Decemberben is szoktam epret venni, és imádom a nagy zöldalmákat kis 

matricával  



 68 

Nyáron többnyire magyar zöldséget, gyümölcsöt veszek, de télen megveszem az 

import, üvegházi paradicsomot  

8. Kóla, csipsz és társaik  

Rendszeresen fogyasztom őket  

Ritkán 

Soha nem veszek ilyeneket  

9. Tartósság  

Inkább a drágább, de tartósabb, hosszú élettartamú termékeket választom  

Mindig a legolcsóbbat veszem, ami épp le van értékelve  

Nem örülök, ha hamar tönkremegy, de a következő lakásba úgyis új kell majd 

10. Összetétel  

Mindig megnézem a címkét: kerülöm a mesterséges összetételű termékeket  

Azt veszem, aminek megtetszik a csomagolása 

Néha előfordul, hogy összehasonlítom két termék összetételét, mielőtt az egyiket 

kiválasztom  

11. Kozmetikumok  

A trendi termékeket veszem  

Magam készítem őket, és csak a legszükségesebbeket használom  

Csak természetes alapanyagú, erőszakmentes (állatokon nem tesztelt, állati 

alapanyagot nem tartalmazó) készítményeket vásárolok 

12. Cégek, gyártók  

Nekem tök mindegy, ki gyártja a terméket  

Vannak bizonyos cégek, amikről tudom, hogy környezetszennyezőek, 

gyermekmunkát használnak, nem etikusak a reklámjaik, vagy valami másért nem 

tetszenek nekem, az ő termékeiket nem veszem meg  

Ha egy céggel épp valami nagy zűr van, eszembe jut, hogy nem kéne megvenni a 

termékét  

13. Miben viszem haza az árut?  

Szerintem egy jó bolt adjon ingyen zacskót 

Mindig viszek magammal szatyrot, kosarat  

Néha viszek magammal szatyrot, de gyakran elfelejtem 
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5.2. Ügyvitel szakmacsoport 

 

Az ökoiskolai program szemléletének megjelenése az Ügyvitel szakmacsoport 

tananyagában, tanítási gyakorlatában 

Iskolánkban a gazdasági szakterület három szakmacsoportjában folyik szakmai előkészítő 

képzés: közgazdaság, ügyvitel és kereskedelem-marketing. Az alábbi anyag az ügyvitel 

szakmacsoport lehetőségeinek egy részét mutatja be.  

Szaktanáraink fontos feladatuknak tartják, hogy az iskolai ökoprogramok üzenetei, az 

osztályfőnöki órák környezet- és egészségvédelmi témái megerősítést nyerjenek szakóráinkon 

is.  Az ügyvitel elsősorban irodai környezetben zajlik, s célunk, tanulóinkban kialakítani a 

potenciális munkaterületükkel kapcsolatos környezettudatos szemléletet. Bár az 

irodaautomatizálás egyik célkitűzése, hogy az irodai munka során minél kevesebb papíralapú 

dokumentum készüljön, „vándoroljon” az egyes egységek között, ma még ez nem kiforrott 

területe a környezetvédelemnek. Kevés irodaházban foglalkoznak szelektív 

hulladékgyűjtéssel, a papírhulladék hasznosításával, a takarékos nyomtatással, stb. A szakmai 

anyag elsajátíttatása mellett fontos feladatunknak tartjuk ennek megismertetését diákjainkkal. 

Bár szakképzés (13-14. évfolyam) ettől a tanévtől nincs iskolánkban, a szakmai előkészítő és 

orientáció tananyagaiban azért maradtak lehetőségeink. Tantárgyaink/moduljaink a 

következők: 

- 9. évfolyam: gépírás (gimnáziumi nyelvi előkészítő osztályok, heti 1 óra) 

- 9-10. évfolyam: információkezelés 

- 11-12. évfolyam szövegfeldolgozás 

A 9. évfolyam tananyaga jelentős részben a betűtanítás, ám a másolószövegek 

megválasztásával alkalmunk van a környezetvédelemmel foglalkozni. A 10. évfolyamon már 

nemcsak másolási, hanem egyszerűbb szövegszerkesztési feladatokat adhatunk. A szöveg 

bekezdésekre tagolása feltételezi a szöveg értő olvasását, a kiemelések pedig a lényeglátást 

erősítik – természetesen mindezt egészségvédelemmel és környezetvédelemmel összefüggő 

szövegek feldolgozásával (is) tesszük. A szövegek másolása után – néhány percben – 

összefoglalhatjuk a szövegek tartalmát, beszélgethetünk az olvasottakról. A csoportok 

szövegszerkesztési tudásától függően kiegészíthetjük a másolást képbeszúrással vagy más 

szövegszerkesztési feladat adásával is. 

Néhány másolószöveg azokból, amelyeket napi munkánk során használunk. A finnek 

szelektív hulladék gyűjtéséről szóló szöveget 1993-ban készítettem, egy újságcikk alapján. A 

tanulókat mindig megdöbbenti, hogy mennyire lemaradtunk ezen a téren, s milyen 

lehetőségek és feladatok állnak előttünk is környezetünk védelmében. 
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Végül kiemelek a neves napok közül néhányat, amelyek aktualitást adhatnak egy-egy téma 

körbejárásához. 

szeptember 16. Az ózon világnapja 

szeptember 22. Európai autómentes nap 

október 4. Az állatok világnapja 

október 16. Élelmezési világnap 

október 21. Földünkért világnap 

november 26. Ne vásárolj semmit nap! 

március 6. Energiatakarékossági világnap 

március 22. A víz világnapja 

április 7. Az egészség világnapja 

április 22. Föld napja 

május 10. Madarak és fák napja 

május 31. Dohányzás elleni világnap 

június 5. Környezetvédelmi világnap 

A bemutatott tananyagrészek csak ízelítőt adnak abból a sok-sok lehetőségből, amelyekből 

meríthetünk tanóráinkon diákjaink ismereteinek bővítéséhez, környezettudatos magatartásuk 

kialakításához, erősítéséhez. 

A továbbiakban bemutatunk néhány szövegfeldolgozási mintafeladatot a 9-12. évfolyam 

részére. 
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5.2.1. A nemzeti parkok 

 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása után a nemzeti      65 

parkok életében is nagy változások történhetnek. Az Unióban ha-   131 

tályos természetvédelmi jogszabályokat át kell vennünk, ami ko-   195 

moly színvonal-emelkedéssel fog együtt járni, erősödnek a kör-    258 

nyezetvédelem szempontjai. A nemzeti parkok és azok határában     321 

 

élő emberek kapcsolatában is kedvező fordulat várható. Az eddi-   386 

gi tapasztalat az volt, hogy a parkok szomszédságában, elsősor-   450 

ban mezőgazdaságból élő emberek szemében szálkák voltak a ter-    513 

mészetvédelmi területek. Köztudott, hogy a magyar gazdálkodók     576 

nehéz anyagi helyzetben vannak. Ezért sokszor fordulnak olyan     639 

 

mezőgazdasági eljárások felé, amelyek a környezet, a táj szem-    702 

pontjából hátrányosak. Ez jellemző a nemzeti parkok körüli föl-   767 

dek tulajdonosaira is. Az Európai Unióba történő belépés után     832 

a gazdálkodókat pénzzel tudják majd segíteni a nemzeti parkok,    895 

amennyiben a hagyományos földművelési eljárásokat, a tájra jel-   959 

 

lemző használati és ökológiai gazdálkodást választják. Ez gyö-   1023 

keres változást fog hozni a gazdálkodók és a nemzeti parkok      1083 

kapcsolatában, kialakulhat közöttük egy együttműködő partnersé-  1147 

gi kapcsolat. Ennek alapja az, hogy az EU-ban olyan támogatási   1213 

rendszerek vannak, amelyek az érzékeny természeti zónákban a     1274 

 

hagyományos földhasználati formákat, a tájra jellemző használa-  1338 

ti módokat, a biogazdálkodást segítik. A csatlakozás jelentős    1401 

hozadéka lehet az is, hogy megkönnyíti az országhatárokon át-    1463 

nyúló nemzeti parkok létrehozását. A legújabb ilyen terv sze-    1526 

rint a Csallóközben és a Szigetközben alakítanának ki nemzeti    1590 

 

parkot magyar-szlovák együttműködéssel. A környezetvédelmi tár-  1655 

ca megkezdte a tárgyalásokat a szlovák féllel ennek kialakítá-   1718 

sáról. A nemzeti park arra is lehetőséget teremtene, hogy a du-  1783 

nai vízlépcsővel kapcsolatos vízpótlási és vízminőségi kérdé-    1845 

seket Magyarország és Szlovákia a közös érdekek mentén oldja     1908 

 

meg. A nemzeti parkok eddig is kiemelt jelentőségű helyeknek     1970 

számítottak hazánkban, azonban természeti kincseinek védelmé-    2032 

re nem csak az ilyen intézmények keretén belül van szükség. Új   2096 

szemléletnek kell megjelennie, amelyben mindenki tudja, hogy     2157 

az élőhelyekről a gazdasági tájban is gondoskodni kell.          2213 
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5.2.2. Természeti kincseink 

 

Kelet-Magyarország kevésbé ismert része a Szatmár-Beregi sík-      66 

ság. Pedig mind természeti, mind kulturális tekintetben semmi-    130 

vel nem marad el az ország többi részétől. Az emberi beavatko-    194 

zás ellenére ez a táj őrzi leginkább az Alföld eredeti erdős-     257 

lápos jellegét, errefelé ma is tetten érhető a természet és az    320 

 

ember harmóniája. A jelenlegi tájvédelmi körzet a maga 23 ezer    384 

hektáros kiterjedésével hazánk egyik legnagyobb természetvédel-   448 

mi oltalom alatt álló területe. Élővilágának legmeghatározot-     511 

tabb alkotóeleme a természetes állapotú erdő, amely sok hegyvi-   575 

déki fajnak ad otthont. A vidék nyugaton a Nyírséggel érintke-    640 

 

zik, északon a Tiszáig terjed, keleten pedig az ukrán és a ro-    704 

mán határon átnyúlik az említett országok területére. A síkság    768 

elnevezés teljes mértékben takarja a terület jellegét. A Szat-    833 

mári-síkság legmagasabb és legalacsonyabb pontja között mind-     895 

össze 15 méter a szintkülönbség. Itt alakult ki a hatalmas ki-    959 

 

terjedésű Ecsedi-láp, amelyet 1895-ben kezdtek lecsapolni, ám    1022 

a mai napig sem sikerült teljesen eltüntetni. Ez a környék Ma-   1087 

gyarország talaj- és folyóvizekkel legjobban behálózott terü-    1149 

lete. Az egységes, évszázadok óta szinte érintetlen kultúrája    1212 

igen sok archaikus vonást őriz. Az egymáshoz közel lévő apró     1274 

 

falvak népi építészetét és a táj természeti értékeit szerencsé-  1338 

re nem tette végleg tönkre az emberi terjeszkedés. A jelenlegi   1402 

tájvédelmi körzet természeti kincsei páratlanul gazdagnak te-    1464 

kinthetők. Az erdők nevezetessége a ritka kockásliliom, a hó-    1527 

virág, a tőzike, a szellőrózsák és a galambvirág. A nagyvadak    1590 

 

mellett szép számmal élnek errefelé olyan hüllőritkaságok, mint  1654 

a magyar gyík, a keresztes vipera, az elevenszülő gyík és a ví-  1718 

zisikló. Az elevenen szülő keresztes viperáról annyit érdemes    1781 

megjegyezni, hogy csak akkor támad, ha rátaposnak, és már nem    1843 

tud elmenekülni, ezért aki ezen a vidéken jár, annak ajánlatos   1906 

 

gumicsizmát húznia. A hazánkban előforduló madárvilág szinte     1968 

minden egyede megtalálható a Szatmár-Beregi síkon. A védett      2031 

holló, a fekete harkály a nagyobb erdőkben és a Tisza ártéri     2093 

erdeiben költ. Gazdag és változatos a beregi rovarvilág is.      2154 
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5.2.3. Veszélyeztetett gyógynövényeink 

Az elmúlt évtizedekben az emberek bizalma igencsak megcsappant      64 

a szintetikus és egyéb mesterséges anyagok iránt. Egyre többen     128 

fordulnak a természetes gyógymódok felé. Nagyanyáink még jól       190 

tudták, hogy baj, betegség esetén nyugodtan fordulhatnak a ter-    254 

mészethez gyógyulást keresni. Egy ideje a gyógynövények felhasz-   320 

 

nálása újra reneszánszát éli. Ez viszont a növények szempontjá-    385 

ból egyáltalán nem nevezhető üdvösnek. A Természetvédelmi Világ-   453 

alap jelentése szerint a világszerte tapasztalható egyre nagyobb   518 

kereslet a gyógyhatású növények egyötödét fenyegeti kipusztulás-   583 

sal. Akárcsak a többi természeti kinccsel, a növényekkel sem bá-   649 

 

nik takarékos módon az ember. Ráadásul a gyógynövények kilencven   715 

százaléka vadon terem, és amint beérik, nagy hányadukat learat-    779 

ják, nem hagyva időt a növény regenerálódására. Kelet-Európa he-   846 

gyes-sziklás vidékein nemrég még szinte mindenhol termett a med-   911 

veszőlő, vagy kevésbé ismert nevén fagyal. Mára ez is kezd rit-    976 

 

kaságszámba menni. A medveszőlő levele hatásos gyulladáscsökken-  1042 

tő szer a vese és a hólyag megbetegedése esetén. A levelekből és  1108 

a leveles hajtásokból készült főzet ismert fertőtlenítő szer. Az  1174 

ember a medveszőlőnek úgy hálálja meg a segítséget, hogy gyöke-   1238 

restől kitépi a földből, annak ellenére, hogy csak a leveleket    1301 

 

lehet felhasználni. Ezzel hosszú távon magunknak okozunk kárt.    1365 

Pedig növényeinkben a legtöbb betegségre találunk orvosságot.     1428 

Nem árt, ha tudjuk, hogy mai gyógyszereink igen jelentős része    1492 

gyógynövényekből kivont hatóanyagokból áll. Ennek fényében külö-  1558 

nösen oktalan pazarlásnak tűnik, hogy a gyógynövény-forgalmazók   1622 

 

tékozlóan bánnak ezekkel a természeti kincsekkel. Szintén ve-     1685 

szélyeztetett növény a bőrbajokra használt indiai eredetű festő   1749 

fűrészfű, valamint a légzőszervi megbetegedéseket enyhítő kínai   1813 

gyógynövény, az indás kockás liliom. A nemzetközi természetvédő   1878 

szervezet szerint aggodalomra ad okot, hogy a gyógynövények       1938 

 

iránti kereslet Európában és Észak-Amerikában évente körülbelül   2005 

tíz százalékkal növekszik, és ez súlyos terhet jelent a növény-   2069 

világnak. A természetvédők a biogazdaságok termelésének fokozá-   2134 

sában, valamint a vadon termő fajták hasznosításának ésszerűbb    2197 

és természetközelibb felhasználásában látják a megoldást.         2255 
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5.2.4. Finn háztartási csoda 

 

A „finn csodá”-ról manapság sokat hallhatunk, de ne csak techni-      66 

kai vagy gazdasági értelemben gondoljunk erre, hanem a házak, épü-   133 

letegyüttesek magas színvonalú és természetbarát kivitelezési gya-   200 

korlatára, elhelyezésére is. A csoda gyökere a finn emberben van,    267 

a társadalom tagjainak a természettel való egészséges kapcsola-      331 

 

tából ered. Az ízlésesen megterített asztalokról soha nem hiány-     397 

zik a formás edényben odahelyezett tej, a szebbnél szebb gyertya,    463 

amely hangulatával fokozza a kellemes otthonérzetet. A finn kony-    530 

hákban azonnal szembetűnik, hogy különösen vidéken legalább három    596 

szemetesedénye van a háziasszonynak az előkészítő asztal alatt.      660 

 

Az egyikben az éghető háztartási hulladékot (papír, fa) gyűjtik,     728 

amelyet a kandallók begyújtásához vagy a mindenevő kazánokhoz        790 

használnak fel. A másik edényt szigorúan a növényi eredetű kony-     856 

hai hulladéknak tartják fenn. Ezt a kertekben mindenütt komposz-     922 

tálják, így javítják a kerti veteményesek talaját. Csak a harmadik   990 

 

szemétládába kerülhet a fém vagy más szervetlen, éghetetlen anyag.  1057 

Így tehát minimális mennyiségű elszállítandó szemét marad a ház-    1123 

tartások után. Újabban egy negyedik szemétládát is rendszeresí-     1188 

tettek, csak a műanyagoknak, amelyeket szeparálás után újból fel-   1254 

használnak. Természetesen az újságokat sem égetik el. Az üvegeket   1322 

 

pedig – elkülönítve a fehéret a színestől – a gyűjtőhelyre viszik   1388 

még akkor is, ha esetleg nem jár érte visszaváltási díj. Senki nem  1456 

dob ki kimerült elemeket, vegyszeres üvegeket vagy fáradt olajat.   1522 

Ezeket a veszélyes hulladéknak minősülő, háztartásokból vissza-     1587 

maradt anyagokat visszaviszik oda, hol vették. Autógumit, rossz     1652 

 

akkumulátort, csomagolóanyagokat a lakótelepek környékén vagy az    1717 

erdőkben szétdobálva sehol sem lehet látni. Elsők a világon a       1780 

festékfelhasználásban is, a házak gyönyörűen karbantartva, fris-    1845 

sen festve ragyognak. A faházakat fehérre, ill. főleg sötét bar-    1911 

násvörösre szeretik festeni. A lakásokban mindenütt padlószőnyeg    1977 

 

van, a parketta náluk igen drága. Ami keményfa található Finn-      2042 

országban, arra nagyon vigyáznak. Télen a házak körül nem sóznak,   2109 

kisgépekkel takarítják el a havat, ily módon is védik a kertek      2172 

növényzetét. Kerítés, többszörös biztonsági zárszerkezet egyál-     2237 

talán nem jellemző házaikra, mert betörés elvétve fordul elő.       2299 
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5.2.5. Csíkok hazánkban 

 

A nagy mocsarak lecsapolása óta kiveszett foglalkozásnak számít     65 

a csíkászat. Pedig valamikor ezek a halászemberek egész csíkbá-    130 

nyákat tartottak fenn. A csíkhalak fajtái közül Magyarországon     195 

négy faj található meg: a réti, a kövi, a vágó és a törpecsík.     259 

Egykor valamennyien kedvelt eleségnek számítottak, manapság már    324 

 

csak elvétve lehet találkozni velük. Nem is olyan régen, amikor    389 

a nagy magyar Alföld tekintélyes részét mocsarak borítoták, gya-   454 

kori mesterségnek számított a pákászat, vagyis a csíkászat. Nap-   520 

jainkra már mocsarakkal és csíkokkal nagyon ritkán, pákászokkal    584 

pedig kiváltképp nem lehet találkozni. Még a közönséges kövi       646 

 

csíkok száma is rendkívül megcsappant. Pedig ez az igénytelen      709 

halfaj szinte minden patakban megtalálható volt. Fajtársaival      772 

ellentétben nem a növényekkel sűrűn benőtt medreket, vizeket       833 

kedveli, hanem mint neve is mutatja a köves helyeken érzi jól      895 

magát. 15-20 évvel ezelőtt még hemzsegtek a Szerencs-patakban,     959 

 

mára azonban csak elvétve lehet találkozni ezzel az érdekes       1019 

rajzolatú fenékjáró hallal. Réti társa mellett a kövi csík is     1082 

kedvelt eleségnek számított, olyannyira, hogy csak a gazdag em-   1146 

berek fogyasztották. A 40 centiméteresre is megnövő réti csík     1209 

volt az alapanyaga a ma már ismeretlen csíkos káposztának, ami    1272 

 

a halak számának drasztikus fogyatkozásával kikopott a magyar     1334 

konyha ételei közül. A réti csík ott is megél, ahol a többi hal-  1400 

faj már nem képes, minthogy a levegőből közvetlenül is tud oxi-   1464 

gént felvenni. A pákászok azt használták ki kifogásukra, hogy     1527 

oxigénszegény vízben élnek. A halász megtisztított egy kis fol-   1592 

 

tot a növényzettel sűrűn benőtt lápban, és erre helyezte vesz-    1655 

szőből font varsáját. A nyílt vízfelületen hamarosan megemel-     1718 

kedett a vízben oldott oxigén szintje, ami tömegével vonzotta     1780 

oda a halakat. Nem véletlenül nevezték az ilyen halfogó helye-    1844 

ket csíkbányának. Közismert volt a réti csík időjós tulajdon-     1907 

 

sága, angol elnevezése is erre utal, időjáráshalnak nevezik.      1968 

A pákászok mélyen hittek benne, és esküdtek rá, hogy ezek a ha-   2033 

lak már egy nappal előtte megérzik a vihar közeledtét.            2088 
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Szövegszerkesztési feladatok a Csíkok hazánkban című szöveghez 

1. Az (enter billentyű leütése nélkül) begépelt szövegedet mentsd el a megadott helyre, a 

megadott néven! 

2. Tagold a szöveget több bekezdésre! 

3. A dokumentum oldalbeállítása: fenti, lenti és bal oldalon 2,5 cm, jobb oldalon 2 cm. 

4.  A cím jellemzői:  

a) betűtípus:  

 Arial 

 árnyékolt 

 dőlt 

b) betűméret: 18 pt 

c) középre igazított 

d) térköz: utána 12 pt 

5. A dokumentum szövegének jellemzői: 

a) betűtípus: Arial 

b) betűméret: 12 pt 

c) automatikus elválasztás 

d) sorkizárt 

e) sorköz: 1,5 sor 

f) a bekezdések közötti térköz: utána 12 pt 

6. A Beszúrás\ Fájlból menüből illeszd be a csíkhal.jpg nevű képet a „Napjainkra” 

kezdetű bekezdésbe! 

A kép jellemzői: 

 magasság: 5 cm (rögzített méretarány) 

 elrendezés: szoros 

 vízszintes igazítás: jobbra 

7. A csíkászat és a pákászat szavakat formázd meg félkövér stílusban! 

8. A megformázott dokumentumot mentsd a megadott helyre, a megadott néven! 
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CCssííkkookk  hhaazzáánnkkbbaann  ((mmeeggoollddááss))  

A nagy mocsarak lecsapolása óta kiveszett foglalkozásnak számít a csíkászat. 

Pedig valamikor ezek a halászemberek egész csíkbányákat tartottak fenn.  

A csíkhalak fajtái közül Magyarországon négy faj található meg: a réti, a kövi, a vágó 

és a törpecsík. Egykor valamennyien kedvelt eleségnek számítottak, manapság már 

csak elvétve lehet találkozni velük. Nem is olyan régen, amikor a nagy magyar Alföld 

tekintélyes részét mocsarak borították, gyakori mesterségnek számított a pákászat, 

vagyis a csíkászat.  

Napjainkra már mocsarakkal és csíkokkal nagyon ritkán, pákászokkal pedig 

kiváltképp nem lehet találkozni. Még a közönséges kövi csíkok száma is rendkívül 

megcsappant. Pedig ez az igénytelen halfaj 

szinte minden patakban megtalálható volt. 

Fajtársaival ellentétben nem a növényekkel 

sűrűn benőtt medreket, vizeket kedveli, 

hanem mint neve is mutatja a köves 

helyeken érzi jól magát. 15-20 évvel ezelőtt 

még hemzsegtek a Szerencs-patakban, 

mára azonban csak elvétve lehet találkozni 

ezzel az érdekes rajzolatú fenékjáró hallal. Réti társa mellett a kövi csík is kedvelt 

eleségnek számított, olyannyira, hogy csak a gazdag emberek fogyasztották. A 40 

centiméteresre is megnövő réti csík volt az alapanyaga a ma már ismeretlen csíkos 

káposztának, ami a halak számának drasztikus fogyatkozásával kikopott a magyar 

konyha ételei közül. A réti csík ott is megél, ahol a többi halfaj már nem képes, 

minthogy a levegőből közvetlenül is tud oxigént felvenni. A pákászok azt használták 

ki kifogásukra, hogy oxigénszegény vízben élnek. A halász megtisztított egy kis foltot 

a növényzettel sűrűn benőtt lápban, és erre helyezte vesszőből font varsáját. A nyílt 

vízfelületen hamarosan megemelkedett a vízben oldott oxigén szintje, ami tömegével 

vonzotta oda a halakat. Nem véletlenül nevezték az ilyen halfogó helyeket 

csíkbányának. 

Közismert volt a réti csík időjós tulajdonsága, angol elnevezése is erre utal, 

időjáráshalnak nevezik. A pákászok mélyen hittek benne, és esküdtek rá, hogy ezek 

a halak már egy nappal előtte megérzik a vihar közeledtét.
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5.2.6. A Tisza 

A sokat szenvedett „szőke” folyónk a Tisza felső szakasza az       65 

egyik legtisztább vízfolyás Magyarországon. Ám a szomszédos       127 

országok - Ukrajna, Románia - vízgyűjtő területéről érkező fo-    192 

lyó, amint arra már sajnos többször volt példa, sokszor hoz       252 

magával szennyeződéseket. Szomszéd államaink rossz gazdasági      314 

 

állapota egyelőre nem engedi meg, hogy annyit áldozzanak a        373 

környezet- és természetvédelemre, mint amennyi kívánatos len-     435 

ne. Ráadásul az elmúlt ötven évben hazánk sem túl sokat költött   500 

ilyen jellegű kiadásokra, mint ahogy elmaradt a Felső-Tisza       562 

élővilágának kutatása is. A Tisza körül nagy volt mostanában      625 

 

a felhajtás, gondoljunk csak egy másik tervre, a Vásárhelyire,    689 

az annak keretében építendő víztározókra, vagy a folyót ért       749 

ciánszennyezés negyedik évfordulójára, amely kapcsán több Ti-     812 

sza-parti városban megemlékezést tartottak. Szomorú volt a néhány   877 

évvel ezelőtti február. Akkor vonult le az a mérgezett szenny-    941 

 

áradat a Tiszán, amely csaknem a folyó teljes hosszában óriási   1005 

pusztítást vitt végbe a vízi élőlények között. A ciánnal és a    1068 

mérgező nehézfémekkel terhelt ár levonult a Tiszán, és nyomában  1133 

mindenhol halál járt. A Tisza szinte teljes halállománya meg-    1197 

semmisült. Szerencsére azóta a folyó többé-kevésbé összeszedte   1261 

 

magát, és az ország vezetése is sokkal több figyelmet szentel    1323 

neki. Erről tanúskodik a víztározók építése, amelyek az áradá-   1387 

sok jól ismert káros hatásait hivatottak kivédeni. A tározók     1449 

építésével vizes élőhelyek, természeti szempontból értékes te-   1512 

rületek jöhetnek létre. A nyílt vízfelületek vonzzák a vízi ma-  1577 

 

darakat. Kialakulhat a vízparti növényzet is, de sokkal nagyobb  1642 

jelentősége lenne annak, hogy az egykori ártéri táj visszaala-   1705 

kulhatna rétjeivel, puhafaligeteivel, keményfaligeteivel. Meg-   1769 

változna a vízmozgásnak köszönhetően a mikroklíma, amely az      1829 

erdősödésre kedvező hatással lenne. A Felső-Tisza közeljövő-     1893 

 

ben történő ökológiai kutatása minden bizonnyal sokat fog len-   1956 

díteni a folyó jövőbeni sorsán. A kutatás egyik fontos eleme     2018 

lesz a Nyírségben található szennyező források feltérképezése,   2082 

ugyanis ebben a régióban kiépítetlen a szennyvízcsatornázás,     2143 

emiatt a szennyvíz nagy része a talajba, majd a Tiszába kerül.   2207 
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Szövegszerkesztési feladatok a A Tisza című szöveghez 

1. Az (enter billentyű leütése nélkül) begépelt szövegedet mentsd el a megadott helyre, a 

megadott néven! 

2. Tagold a szöveget több bekezdésre! 

3. A dokumentum oldalbeállítása: minden oldalon: 2,5 cm 

4.  A cím jellemzői:  

 WordArt:  

 magasság: 1,4 cm 

 szélesség: 10 cm 

 középre igazított 

 a kitöltés és a vonal színe: sötétzöld 

5. A dokumentum szövegének jellemzői: 

a) betűtípus: Bookman Old Style 

b) betűméret: 11 pt 

c) betűszín: automatikus 

d) sorkizárt 

e) sorköz: másfél sor 

f) térköz: az első sor előtt 30 pt. 

g) a szöveg belsejében: előtte 0 pt, után 0 pt 

6. A „szőke” szót formázd meg dőlt betűstílusúra 

7. A dokumentum elrendezése az oldalon: függőlegesen középre igazítva! 

8. A Beszúrás\ Fájlból menüből illeszd be a Tisza.jpg nevű képet! 

a) A kép jellemzői: 

 magasság: 20 cm 

 szélesség: 16 cm 

 fényerő: 70% 

 pontosan a szöveg mögött helyezkedik el. 

9. A megformázott dokumentumot mentsd a megadott helyre, a megadott néven! 
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A sokat szenvedett „szőke” folyónk a Tisza felső szakasza az egyik legtisztább 

vízfolyás Magyarországon. Ám a szomszédos országok - Ukrajna, Románia - 

vízgyűjtő területéről érkező folyó, amint arra már sajnos többször volt példa, sokszor 

hoz magával szennyeződéseket. Szomszéd államaink rossz gazdasági állapota 

egyelőre nem engedi meg, hogy annyit áldozzanak a környezet- és 

természetvédelemre, mint amennyi kívánatos lenne. Ráadásul az elmúlt ötven évben 

hazánk sem túl sokat költött ilyen jellegű kiadásokra, mint ahogy elmaradt a Felső-

Tisza élővilágának kutatása is.  

A Tisza körül nagy volt mostanában a felhajtás, gondoljunk csak egy másik tervre, a 

Vásárhelyire, az annak keretében építendő víztározókra, vagy a folyót ért 

ciánszennyezés negyedik évfordulójára, amely kapcsán több Tisza-parti városban 

megemlékezést tartottak. Szomorú volt a négy évvel ezelőtti február. Akkor vonult le 

az a mérgezett szennyáradat a Tiszán, amely csaknem a folyó teljes hosszában 

óriási pusztítást vitt végbe a vízi élőlények között. A ciánnal és a mérgező 

nehézfémekkel terhelt ár levonult a Tiszán, és nyomában mindenhol halál járt. A 

Tisza szinte teljes halállománya megsemmisült. Szerencsére azóta a folyó többé-

kevésbé összeszedte magát, és az ország vezetése is sokkal több figyelmet szentel 

neki. Erről tanúskodik a víztározók építése, amelyek az áradások jól ismert káros 

hatásait hivatottak kivédeni. A tározók építésével vizes élőhelyek, természeti 

szempontból értékes területek jöhetnek létre. A nyílt vízfelületek vonzzák a vízi 

madarakat. Kialakulhat a vízparti növényzet is, de sokkal nagyobb jelentősége lenne 

annak, hogy az egykori ártéri táj visszaalakulhatna rétjeivel, puhafaligeteivel, 

keményfaligeteivel. Megváltozna a vízmozgásnak köszönhetően a mikroklíma, amely 

az erdősödésre kedvező hatással lenne.  

A Felső-Tisza közeljövőben történő ökológiai kutatása minden bizonnyal sokat fog 

lendíteni a folyó jövőbeni sorsán. A kutatás egyik fontos eleme lesz a Nyírségben 

található szennyező források feltérképezése, ugyanis ebben a régióban kiépítetlen a 

szennyvízcsatornázás, emiatt a szennyvíz nagy része a talajba, majd a Tiszába 

kerül. 
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5.2.7. A kulturált szemetelés 

A 11. évfolyamon lehetőségeink tovább bővülnek, hiszen tanulóink informatikai, szöveg-

feldolgozási képességei már magas szintet érnek el. A begépelt szövegeknek adhatnak címet, 

készíthetnek belőle vázlatot, feljegyzést, emlékeztetőt, stb. 

Az alábbi feladatsor alapján a tanulók önállóságára, kreativitására is támaszkodunk, hiszen a 

szöveg formázásához nem kapnak meg minden utasítást. Ahhoz, hogy jó minőségű munkát 

készítsenek, a szöveg tartalmát is értelmezniük kell. 

1. Nyisd meg az A szemetelés.txt fájlt! Mentsd a saját meghajtód megfelelő könyvtárába 

<Monogram>_<dátum>_kornyved.doc néven! 

A dokumentum szerkesztése közben ne feledkezz el a rendszeres mentésről! 

2. A teljes dokumentumra vonatkozóan végezd el az alábbi beállításokat: 

Oldalbeállítás: minden oldalon 3-3 cm. 

Az élőfej és élőláb távolsága a lap szélétől: 2-2 cm. 

3. Karakterformázás: a címek kivételével a szöveg betűtípusa: Arial, a betűméret 12 pt 

legyen. 

4. A sorközt másfelesre állítsd! 

5. A bekezdések közötti térköz értéke: 18 pt. 

6. A bekezdések sorkizárt igazításúak legyenek. 

7. Kapcsold be a szövegszerkesztő program Automatikus elválasztás funkcióját! 

8. Végezz helyesírás-ellenőrzést! 

9. A megfelelő helyeken alkalmazz felsorolást! A felsorolásjel illeszkedjék a szöveg 

tartalmához, a jel és a szöveg helyzetét szabadon megválaszthatod! 

10. Keress legalább három – a témához illő képet az Interneten -, és illeszd a szöveghez 

igazodó helyre! A képek igazítása legyen eltérő (középre, balra, jobbra igazított). 

Amennyiben nincs internetkapcsolat, úgy a megadott képeket használd fel a 

forráskönyvtárból! Az első oldal elé szúrj be egy új oldalt! 

11. Adj címet a teljes dokumentumnak! 

12. A címet helyezd függőlegesen az első oldal közepére! 

13. A cím formázása tetszőleges, de mindenképpen kiskapitális. 

14. Az utolsó oldal megfelelő helyére szúrd be a Szelektív_táblázat.doc fájl tartalmát! A 

táblázatnak el kell férnie a két margó között.  

15. A címet és az alcímet definiáld címsorként! A címek színesek legyenek! 

16. A címsorok alapján készíts tartalomjegyzéket! Használj WordArt-ot a szó felírásához! 

A tartalomjegyzék új oldalra kerüljön, kialakítása legyen esztétikus, az oldalszámok 

előtt alkalmazz kitöltéses tabulátort! 

17. Az élőfej és az élőláb eltérő az első és a többi oldal között.  

18. Az első oldal élőfeje és élőlába üres marad. 

19. A második oldaltól kezdve az élőfejek bal oldalára szúrd be a fájlnevet, jobb oldalra az 

évszámot! 

20. Az élőlábak közepére az oldalszámot szúrd be! 

21. Az élőfejet és élőlábat minden oldalon színes szegély válassza el a dokumentum 

szövegétől! 

22. Formázás közben ellenőrizd a nyomtatási képet! Ha szükséges, alkalmazz kézi 

oldaltörést!
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KÖRNYEZETTUDATOS SZEMETELÉS 
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A szemetelésnek is van környezetkímélő, a szemetelő szempontjából 

környezettudatos módja. Csak oda kell figyelni a vásárlásra, és arra, hogy jól és jó 

helyen dobjuk ki a hulladékokat. Úgyis divat a bio, meg minden, amellyel 

megóvhatjuk magunkat és a környezetünket – tanuljuk meg ezt is! 

A szelektív hulladékgyűjtés 

A több színű konténerekből, gyűjtőedényekből álló utcasarkokat nevezzük szelektív 

hulladékgyűjtő szigeteknek. Jó a tendencia, egyre többen és többen ismerjük fel, és 

használjuk ezeket. Egy, a közelmúltban végzett felmérés eredménye szerint – 

hazánkban - már majd’ minden harmadik lakosnak van lehetősége külön válogatva 

gyűjteni a csomagolás hulladékait. 

A művelet pofonegyszerű. Ám vannak kérdések: hol is kell kezdenünk a hulladékok 

szelektív gyűjtését? Hogyan és milyen szempontok szerint kell a csomagoló 

anyagokat külön válogatni? Mennyi időt vesz ez igénybe mindennapjaink során és 

egyáltalán mi történik az általunk a körforgásban visszajuttatott hulladékkal? Ezekre 

kerestük a választ. 

Válogass!  

Képzeld el, hogy kirándultok… A családoddal, a 

gyerekekkel vagy amúgy romantikusan a kedveseddel. 

Vasárnap délután, süt a nap, kék az ég, a madarak is 

csiripelnek. Lehangolna ugye, ha egyszer csak 

belebotlanátok egy szeméttelepbe? 

Magyarországon minden második településen található lerakó, és ezekhez jönnek 

még az illegális szeméttelepek. A felhalmozott műanyag-hulladék ezer év alatt 

bomlik le, az üveg pedig az idők végezetéig szennyezi a környezetet. 

Itt jön a képbe a szelektív hulladékgyűjtés. Ebben az esetben ugyanis - kis 

odafigyeléssel és fáradság nélkül - a szemét újrafelhasználható nyersanyaggá 

nemesedik. (És valljuk be, már-már trendinek számít kosárkánkkal elsétálni a 

hulladékgyűjtő szigetekig.) 
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A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése 

Ne csak a hallásod legyen szelektív! 

Országos turnéja és ingyenes koncertek keretében népszerűsíti a Zanzibar és a 

Vénus a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatát. 

Érdeklődőként én is nagyon sok hasznos dolgot tudtam meg, és arra gondoltam, 

hogy milyen jó lenne, ha a még suliba járó fiatalokhoz is eljutnának az információk a 

szelektálás hasznosságáról. Mivel a koncertjeinkre is elsősorban a mindenre 

fogékony középiskolás réteg szokott ellátogatni, gondoltuk, összekapcsolhatnánk a 

kellemeset a hasznossal – nyilatkozta Andi, a Venusból. 

Azzal, hogy egy „vagány” rock zenekar tagjaiként e nemes kezdeményezés élére 

állunk, pont azt próbáljuk sugallni a fiataloknak, hogy nem az a nagymenő, aki 

eldobja a szemetet az utcán, hanem aki figyel a környezete tisztaságára – tette 

hozzá Rita, a Zanzibar énekesnője. 

Rendszerváltás  

Máig megmaradt, legalábbis bizonyos dolgokban a „nyugatozás”. Bezzeg 

történeteket mindenki hall, az elegáns és környezetfigyelő svájciakról, de még az 

Ausztriába szakadt rokonokról, ismerősökről/től, arról, hogyan kell, illetve hogyan 

érdemes – és divatos – úgy szemetelni, hogy azzal nem szennyezzük – túl – a 

környezetet. 

Megtanulhatjuk ezt is – legyen ez egy háztartási rendszerváltás. Nem különösebb 

ördöngösség, különösebb helyet vagy pénzügyi befektetést sem igényel. Pár nap 

bemelegítés kell csak, s kijelenthetjük magunkról: megszületett az új szelektív 

hulladékgyűjtő. Szemetesek feletti töprengést ugyanis csak az első időszak igényel. 

Két-három nap elteltével a dolog automatikussá válik, és már szinte nem is kell 

odafigyelnünk, annyira magától megy az egész. (Ha pedig egy ideje áttértünk a 

szelektív gyűjtésre, érdemes megfigyelni magunkat vendégségben: értetlenkedni 

fogunk, ha egybeborogatják a hulladékot, és finom módszerekkel megpróbáljuk majd 

rávenni a háziakat, hogy figyeljenek oda egy kicsit jobban a környezetükre.) 
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Az üdítős dobozokat, műanyag flakonokat, ásványvizes PET palackokat, tejfölös-

vajasdobozokat (elöblítve!), egy külön zsákba gyűjtjük. Ide kerülhetnek az üdítőitalos 

alumíniumdobozok is. Érdemes ezeket egy mozdulattal összenyomni, hogy ne a 

dobozok által közrezárt levegőt tároljuk a szemetesben, hanem magát a hulladékot. 

Az újságpapírt külön kartondobozban raktározzuk, míg a nem visszaváltható 

üvegeknek a konyha sarkában van jó helyük. A szemetesbe csak az ételmaradékok 

és a zsíros, ragacsos papírok kerüljenek. 

A hulladék újrahasznosítása 

A művelet további eredménye, hogy csökkentjük a család által megtermelt „privát 

szeméthegyet”, mivel például, a hasznosítható csomagolóanyagokat ettől kezdve 

nem a kukába ömlesztjük. Ezáltal az eddig haszontalan anyagokból olyan hulladék 

képződik, melynek legnagyobb részét újrahasznosítják majd. 

Naponta-kétnaponta érdemes ellátogatni a hulladékgyűjtő sziget  

UFO-konténereihez. Nemcsak azért, mert ott futhatunk össze kedves, 

környezettudatos ismerőseinkkel, hanem, mert itt kell kiszortírozni a hulladékot. 

Színkódok 

 Sárga: műanyag, tégladoboz  

 Fehér: fehér üveg 

 Zöld: színes üveg 

 Kék: papír, tégladoboz 

 Szürke: fém 

Az egyes konténereket hetente (vagy hetente kétszer) más és más napokon ürítik, 

így a szelektíven gyűjtött hulladék nem keveredik össze. Gondosan válogatott 

hulladékunkat aztán újrahasznosítják: a műanyagot bálákba tömörítik, bedarálják, és 

feldolgozzák. Fogas, rendszámtábla-tartó, fólia, DVD- és CD-tok, szemétlapát, sőt, 

ruhadarabok készülnek belőle! 27 PET-palackból például meleg polárpulóver készül. 
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Az alumínium-dobozokból kapott fémet beolvasztják, és az autógyártásnál, 

karácsonyfatalpaknál, de még a londoni metró szellőzőventillátorainál is 

felhasználják. Egy gyerek bringa legyártásához elegendő hatszázhetven alumínium 

üdítős doboz. 

Az üvegeknél vigyázni kell arra, hogy ne kupakkal együtt dobjuk a konténerbe. Az 

üveghulladék felhasználása a legegyszerűbb - tulajdonképpen újra üveg lesz belőle. 

Csakhogy, az így elkészített termék előállítása többször kevesebb energiát igényel, 

mintha ugyanezt homokból állítanák elő. 

A papírhulladékból pedig a papírgyárban tizenöt perc alatt 

lesz pép, majd szárítás után toalettpapír vagy kéztörlő. De 

azok a vállalatok, amelyek adnak magukra, ma már a 

nyomtatóba is „újrapapírt” helyeznek, sőt a levelezésüket is 

efféle borítékban intézik. 

Kezdd a vásárlással!  

Ha már vesszük magunknak a csekélyke fáradságot, és belefogunk a szelektív 

hulladékolásba, ahhoz, hogy még kényelmesebb legyen, nem árt megtanulnunk 

előre gondolkozni.  

 Írjuk össze otthon előre, mit szeretnénk venni, és ne térjünk el ettől! 

 Tervezzünk havi és heti bevásárlásokat, így egyszerre nagyobb tömegben 

tudunk vásárolni, és előre ki tudjuk választani az üzletet is. 

 Akkor vegyünk meg valamit, ha szükségünk van rá, és kerüljük a "csatolt 

termékeket": a termékmintát, a nyereményakciókat, a termékhez járó 

ajándéktárgyakat! 

 Ne fogadjunk be postaládánkba reklámújságot és egyéb szóróanyagot! 

 Gondoskodjunk előre arról, hogyan szállítjuk haza a megvásárolt termékeket! A 

textiltáska és a fonott kosár nemcsak környezetbarát, de divatos és egyben 

praktikus is. 

 Az üzletben keressünk környezetbarát termékeket! 
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 Válasszunk kimért terméket: felvágott esetén például nemcsak a 

csomagolóanyagot nem kell kifizetnünk, de frissebb és tartósítószer-mentes 

árut kapunk a pénzünkért. 

 Mindig a nagyobb kiszerelést válasszuk, valamint, részesítsük előnyben a 

koncentrátumokat és utántöltőket. 

 Válasszunk az elektromos készülékekbe újratölthető elemet. Hosszú távon 

jobban megéri. 

 Ha tehetjük, vegyünk "újrapapírból" készített termékeket, például: iskolai 

füzetet, WC-papírt, borítékot, fénymásolópapírt. 

A zöld pont 

Az üzletekben, a termékek csomagolásán keressük mindig a "Zöld Pont"-ot, amely 

jellemzően az Európai Unió országaiban használatos jelzés. Arra hivatott, hogy 

megmutassa: a csomagolás gyártója fizet azért, hogy a hulladékká vált csomagolás 

előírt arányát szelektíven gyűjtsék be és hasznosítsák. A díjfizetésért cserébe, a 

vállalat használhatja termékein a Zöld Pont jelet. Ezt a védjegyet Magyarországon 

kizárólag az Öko-Pannon Kht. szerződéses partnerei használhatják jogszerűen. 

Végül jöjjön egy összefoglaló táblázat, mit gyűjthetünk szelektíven. 
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Mit gyűjthetünk szelektíven? 

Anyagfajta Szelektíven gyűjthető Nem gyűjthető szelektíven 

MŰANYAG 

 ásványvizes és üdítős PET 
palackok lapítva  

 elöblített tejfölös és joghurtos 
poharak,  

 műanyag zacskók, 
reklámtáskák műanyag fóliák,  

 PP és HDPE jelzésű 
kozmetikai szeres flakonok  

 kazetta, CD-lemez,  

 vegyszeres, zsíros 
flakonok,  

 fogkefe,  

 műanyag játékok,  

 hungarocell  

PAPÍR 

 újságpapír,  

 kartondobozok összehajtva  

 tiszta csomagolópapírok,  

 irodai papírhulladékok, 
telefonkönyv,  

 szórólapok és 
reklámkiadványok  

 zsíros, szennyezett 
papírok, műanyag borító, 

 indigó, faxpapír 

 használt egészségügyi 
papírok  

 pelenka 

FEHÉR 

ÜVEG 

 befőttes üvegek, 

 ásványvizes üvegpalackok, 
röviditalok üvegpalackjai 

 ablaküveg, 

 tükör, 

 villanykörte, 

 hőálló üvegtál, 

 szemüveg, 

 neoncső, 

 orvosságos üvegek 

SZÍNES 

ÜVEG 

 borosüvegek, sörösüvegek   porcelán,  

 kerámia,  

 orvosságos üvegek  

FÉM 

 alumínium italdobozok,  

 alufólia,  

 fém konzervdobozok,  

 fém zárókupakok  

 ételmaradékkal 
szennyezett 
konzervdobozok  



 89 

 

 

A szelektív hulladékgyűjtés .......................................................................................................  

Válogass!  ....................................................................................................................................  

A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése ..............................................................................  

Rendszerváltás ............................................................................................................................   

A hulladék újrahasznosítása .....................................................................................................  

Színkódok ....................................................................................................................................  

Kezdd a vásárlással! ...................................................................................................................   

A zöld pont ..................................................................................................................................  

Mit gyűjthetünk szelektíven? ....................................................................................................  

 



 90 

5.2.8. Megrendelő levél 

 

Készíts egy levelet! Excel táblázatban számold ki a megrendelt áru fizetendő árát! 

 

Feladó:  Bogáncs Étterem 1124 Budapest, Bogáncs u. 56. 

 Telefon: 123-4567 Saját Név étteremvezető 

 bogancsetterem@t-online.hu 

Címzett: Tátán Mihály zöldségkereskedő 1091 Budapest, Közraktár u. 30-34.  

A levél adatai:  Keltezés: Budapest, <aktuális dátum> 

 Iktatószám: 123/<aktuális év>  Tárgy: Megrendelés 

A levél szövege: 

Tisztelt Tátán Mihály úr. Hivatkozással sokévi üzleti kapcsolatunkra, idén is megrendeljük 

Önöktől a következő gyümölcsöket karácsonyi süteményeinkhez, tálainkhoz: 

Megbeszélésünk értelmében a magyar gyümölcsök bioeredetűek legyenek. A szállítás ideje: 

200.. december 20. reggel 7 óra. Az étterem teherbehajtóját nyitva hagyjuk, hogy 

gépkocsijukkal be tudjanak állni udvarunkra. A szállított áru értékét,   Ft-ot, azaz 

   Ft-ot átutalással fizetjük 8 napon belül, számla ellenében. Várjuk 

megrendelő levelünk visszaigazolását elérhetőségeinken, tisztelettel 

 

Feladat:  

1. Hozz létre egy mappát „Saját Név_Bogáncs Étterem” néven!  

2. Másold át a tanárod által megadott helyről a Bogáncs.jpg képet, a Megrendelés.xls 

táblázatot! 

3. Ebbe a mappába mentsd el majd a Word szövegszerkesztőprogram segítségével megírt 

levelet!  A levél szövegét gépeld be e a dokumentumba! 

4. A megrendelő levél neve „Saját Név_Megrendelés karácsonyra.doc”, az Excel 

táblázatot nevezd át: „Saját Név_Megrendelés karácsonyra.xls legyen. 

5. A Saját Név_Megrendelés karácsonyra.xls táblázatban a  Munkalap1-et nevezd át 

Gyümölcs névre, a Munkalap2-öt nevezd át Megrendelt gyümölcs névre!  

6. Másold át a Gyümölcs munkalapon szereplő táblázatot a Megrendelt gyümölcs 

munkalapra! 

7. A Megrendelt gyümölcs munkalapon számold ki a megadott adatok alapján az áfa 

összegét, a bruttó árat és az összárat! Az ÁFA 20%. Cellamásolással dolgozz! 

8. A cellákban az összegek ezres csoportosításban, 0 tizedesben legyenek megadva! 

bogancsetterem@t-online.hu
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9. Állítsd be az első sor magasságát 47,25 egységre, a többi sor magasságát 18 egységre! 

10. Igazítsd a táblázat első sorát sortöréssel több sorba, a beírt szöveg legyen mind 

függőlegesen, mind vízszintesen középre igazítva!  

11. Igazítsd az oszlopok szélességét a beírt szöveghez, illetve számokhoz!  

12. Töltsd ki a Sorszám oszlopot, a sorszámok után legyen pont, a Magyar termék és 

Import áru sorban ne legyen számozás! 

13. Igazítsd a B oszlopot balra, a többi oszlopot jobbra! 

14. Készíts élőfejet és élőlábat a Megrendelt gyümölcs munkalaphoz! Az élőfejben 

középre igazítva a Megrendelt áru adatai szöveget, az élőlábban középre írva saját 

teljes nevedet írd! 

15. Igazítsd a Megrendelt gyümölcs munkalapon a táblázatot vízszintesen és 

függőlegesen középre! 

16. A táblázat külső szegélye legyen vastag vonal, a táblázat közepén minden vonal 

vékony legyen! Az első sor alja vastag vonal legyen, így különüljön el a felsorolástól! 

17. Legyen félkövér a H18- cella tartalma!  

18. Legyen a táblázat betűtípusa Times NR 10-es! 

19. Illeszd be a levél első oldalára a megfelelő helyre a táblázatot! A beillesztett 

objektumnak el kell férnie a bal és a jobb oldali margó között! Szúrj be oldaltörést a 

táblázat után! 

20. Az üresen maradt munkalapot töröld a fájlból! 

21. Állítsd be a a Word dokumentum élőfejét 3 cm-re, a margókat mindenütt 2,5 cm-esre!  

22. Legyen a levél betűtípusa Times NR 12, sorköz szimpla, térközök 12 pontosak, 

igazítás sorkizárt, valamint a nyelvi elválasztást kapcsold be! 

23. Másold be az első oldal élőfejébe a Bogáncs.jpg  képet! Legyen a mérete az eredetihez 

képest 15%-15%-nyi, jobbra igazított! A kép férjen el az élőfejben! 

24. Írd be az élőfejbe az étterem nevét, címét, telefonszámát 3 sorban, balra igazítva. Az 

étterem neve legyen Times N. R. 16 pont nagyságú, a címe Times NR 14-es, a 

telefonszám: Times NR 12-es. A telefonszám után húzz 6 pontos távolítással egy 

tetszésed szerint választott vonalat!  

25. Állíts be az élőfej utolsó sora után 36 pontos térközt az első oldalon, a második oldal 

első sora előtt legyen 36 pontos térköz! 

26. Írd be az élőlábba az étterem e-mail címét, igazítsd középre, vedd le a hivatkozást 

róla! Húzz fölötte 6 pontos távolítással egy tetszésed szerint választott vonalat!  

27. Alkalmazd az automatikus elválasztást!  

28. Tagold a levelet tartalmának megfelelően! 

29. A levelet nyomtatás előtt ellenőrizd, az esetleges hibákat javítsd ki, végezz helyesírási 

ellenőrzést! 

30. Nyomtasd ki a levelet és a Gyümölcs megrendelés munkalapon található Excel-

táblázatot! 
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Megoldás 

 

 

Bogáncs Étterem 

1124 Budapest, Bogáncs u. 56. 

Telefon: 123-4567  

Tátán Mihály zöldségkereskedő  Budapest, <aktuális dátum> 

 Iktatószám: 123/<aktuális év>  

Budapest 

Közraktár u. 30-34.  

1091 

Tárgy: Megrendelés 

Tisztelt Tátán Mihály Úr! 

Hivatkozással sokévi üzleti kapcsolatunkra, idén is megrendeljük Önöktől a következő 

gyümölcsöket karácsonyi süteményeinkhez, tálainkhoz:  

 

Ssz. Áru megnevezése
Mennyiség

(kg)

Nettó ár

(Ft/kg)

ÁFA 

(%)

ÁFA 

összege 

Ft/kg)

Bruttó ár 

(Ft/kg)

Összár 

(Ft)

Magyar termék

1. Alma I. osztályú 152 150 20 30 180 27 360              

2. Szárított alma 5 1200 240 1440 7 200                

3. Gesztenye I. oszt., egész 200 600 120 720 144 000            

4. Körte I. osztályú 165 280 56 336 55 440              

5. Mák (darált) 250 500 100 600 150 000            

6. Dió (tisztított) 250 1800 360 2160 540 000            

Import áru

7. Szőlő I. osztályú 112 300 60 360 40 320              

8. Narancs I. oszt. 186 225 45 270 50 220              

9. Mandarin I. oszt. 220 200 40 240 52 800              

10. Szárított füge 5 350 70 420 2 100                

11. Banán I. osztályú 250 250 50 300 75 000              

12. Őszibarack 100 550 110 660 66 000              

13. Eper 200 2000 400 2400 480 000            

14. Kivi 10 250 50 300 3 000                

x x x x x 1 693 440         Összesen fizetendő:
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Megbeszélésünk értelmében a magyar gyümölcsök bioeredetűek legyenek. 

A szállítás ideje: 200.. december 20. reggel 7 óra. Az étterem teherbehajtóját nyitva hagyjuk, 

hogy gépkocsijukkal be tudjanak állni udvarunkra. A szállított áru értékét, 1 693 440 Ft-ot, 

azaz Egymillió-hatszázkilencvenháromezer-négyszáznegyven Ft-ot átutalással fizetjük 8 

napon belül, számla ellenében. 

Várjuk megrendelő levelünk visszaigazolását elérhetőségeinken, tisztelettel: 

Saját Név 

étteremvezető 
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5.3. Útmutató a környezetbarát munkahely témakör feldolgozásához 

5.3.1. A „Zöld iroda” 

 

Ajánlott: tanirodai gyakorlat vagy üzleti gazdaságtan gyakorlat óra keretében 

 

Bevezetés:  A klímaváltozásnak milyen jelei vannak napjainkban? 

Mit olvastatok, hallottatok arról, hogy mi ennek az oka? 

Milyen következményei lehetnek a természeti egyensúly felbomlásának? 

Mit tehetünk mi? 

 

Ötletbörze. Mit tehet egy irodai munkahely? 

  Gyűjtsük össze az ötleteket, majd rendszerezzük a segédanyag segítségével! 

 

Befejezés: Keressünk fel olyan honlapokat, amelyek környezetbarát termékeket árusítanak! 

  Hasonlítsuk össze az árakat hasonló, de nem környezetbarát termékkel! 

 

Segédanyag: 

 

Zöld iroda 

 
Magyarországon több mint 1,2 millióan dolgoznak nap, mint nap számítógéppel. Ám ha közülük 

egyvalaki is éjszakára bekapcsolva hagyja munkagépét, éves szinten 1 tonna CO2 kibocsátásért vonható 

felelősségre. Egy kisméretű, irodai tevékenységet ellátó vállalkozás körülbelül fél tonna papírt használ 

egy évben, ami miatt 3 szál, jól megtermett, húszméteres fa esik áldozatul. És akkor nem beszéltünk még 

a vállalatok számosságáról, vagy a nagyvállalatok és állami hivatalok nagyságrendekkel nagyobb 

papírigényéről. Ez is mutatja, hogy a környezetvédelemért nem csak gyári, üzemi tevékenységek javítása 

során, hanem irodai munkáink környezettudatossá alakításával is tehetünk. Sokszor még megtakarítást is 

elérhetünk (hiszen pl. az újrahasznosított papír olcsóbb), sőt, még jobban is érezzük magunkat! 

 

Zöld iroda kialakítása 

 

Napjaink több mint egyharmadát zárt irodában ülve töltjük, így joggal merül fel az igény egy 

egészségesebb, emberbarátabb munkahely kialakítására. És ha az átalakítás még környezeti és gazdasági 

hasznokkal is párosul, talán a főnökünk is hamarabb meggyőzhető arról, hogy itt az ideje irodánkat - a 

mai elvárásoknak megfelelően - környezet és emberbaráttá tenni. 

Megvalósítás eszközei 

1. Hogyan javítsuk az iroda levegőjének minőségét? 

 Tartsuk a hőmérsékletet optimális szinten (nyáron 24 C, télen 20 C)  

 Folyamatosan párologtassunk, így fokozhatjuk hőérzetünket  

 Légkondicionálók helyett részesítsük előnyben a gyakori, rövid szellőztetéseket  

 Használjuk ki a szobanövények előnyös tulajdonságait:  

º oxigéntermelés  

º párásítás  

º hangulatjavító hatás  

º károsanyag megkötő képesség  

2. Milyen bútorokat szerezzünk be? 

 A bútor anyaga: 

º „megújuló erdőkből” származó fa legyen az alapanyaga  
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º oldószermentes lakkokkal kezelt legyen 

º természetes anyagú bútorhuzatot válasszunk 

 Egyéb szempontok: 

º Minél közelebbről szállítsuk, így kevésbé szennyezzük a  

º Legyen a bútor hosszú élettartamú  

º Figyeljünk a bútor selejtezés utáni sorsára 

 Újrafelhasznált papírból készült kartonbútorokat  

º Ezek egyedi designnal rendelkeznek  

º Megfelelőek hosszantartó használatra,  

º Hulladékká válásuk után anyagukban újrahasznosíthatók, illetve könnyen 

lebomlanak.  

 

 

 
 
 

3. Milyen legyen az iroda papír használata? 

 Használjunk 100%-ban hulladékpapírból készült „szürkepapír”-t, vagy fehér papírt, illetve 

borítékokat!  

 Kiadványainkat is ilyen papírra készíttessük!  

 Csökkentsük papírfelhasználásunkat! 

 Amit lehet, dokumentáljuk elektronikusan, ne nyomtassunk!  

 Ha valamit mindenképpen ki kell nyomtatni, alkalmazzunk kétoldalas nyomtatást. 

 Hosszabb anyagokat nyomtassuk füzet elrendezésben (1 A/4-es lap=4 oldal).  

 A belső anyagok nyomtatásához használjunk egyik oldalán már használt piszkozatpapírt, 

és alkalmazzunk halványabb nyomtatást  

 Faxolásnál ne használjunk fedlapot, vagy használjunk elektronikus faxot 

 Gyűjtsük külön az egyik oldalán még használható lapokat és használjuk piszkozatokhoz!  

 A már nem használható papírt gyűjtsük szelektíven 

http://www.kartondesign.com/karton.html
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4. Milyen irodaszereket szerezzünk be?  

 Írószereknél legyen:  

º cserélhető betét 

º környezetbarát alapanyag 

 Filcek legyenek:  

º vizes bázisúak 

º utántölthetőek 

 Ragasztók, hibajavítók:  

º oldószermentesek 

º utántölthetőek 

 Irattartók:  

º környezetbarát alapanyagúak (fa, karton) 

º többször felhasználhatóak 

5. Mire figyeljünk az irodatechnikai berendezéseknél?  

 Beszerzésnél vegyük figyelembe a környezeti és energiatakarékossági szempontokat!  

 Válasszunk öko-címkével ellátott terméket! 

 Európai Unió öko-címke  Nemzeti környezetbarát védjegy 

 

      
 

 Használjuk az energiatakarékos üzemmódot!  

 Kapcsoljuk ki a berendezéseket, ha nem használjuk! Monitorokat fél óra szünet esetén, 

számítógépeket 1-2 órás szünet esetén, fénymásolókat, nyomtatókat használat után rögtön! 

Ezzel az apró mozdulattal éves szinten jelentős pénzösszegeket is megtakaríthatunk! 

6. Hogyan takarékoskodjunk az energiával?  

 Fűtés  

º Alapelve: Mindig csak olyan mértékben és ott fűtsünk, amennyire, és ahol 

szükség van rá. 

º Ideális hőmérséklet télen 18-20 °C. Ha egyénileg állítható a fűtés, szabályozzuk!  

º Éjjel és hétvégén elég 15-16 °C-on tartani a hőmérsékletet!  

º Ablakok szigetelése, nyílászárócsere, hővédő tapéta felrakása, függönyök 

felszerelése sokat javíthat a hőmegtartáson. 

 Légkondicionálás 

º Az ideális hőmérséklet nyáron 23-24 °C, ne hűtsük ez alá az irodát!  

º Csak az igazán meleg nyári napokon használjuk  

º Szellőztessünk rendszeresen  

º Az időjárásnak megfelelő öltözetben legyünk az irodában 

 Világítás 

º Természetes fény kihasználása  

º Helyi megvilágítás használata  

º Energiatakarékos fényforrások beszerelése (halogén izzólámpa,  kompakt 

fénycsövek)  

º Kapcsoljuk le, ha nem használjuk! 

http://www.zoldiroda.hu/?Z%F6ld_iroda_kialak%EDt%E1sa:4._Irodaszerek
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5.3.2. Az „ergonómikus munkahely” téma feldolgozása 

 

Ajánlott: tanirodai gyakorlat vagy üzleti gazdaságtan gyakorlat óra keretében 

 

Bevezetés:  Hallottátok már ezt a kifejezést?  

Milyen körülmények között tanultok otthon? 

Milyen egészségkárosodási következményei lehetnek a nem megfelelő 

munkakörülményeknek? 

Mit tehetünk mi? 

 

Ötletbörze. Mit tehet egy irodai munkahely? 

  Gyűjtsük össze az ötleteket, majd rendszerezzük a segédanyag segítségével! 

 

Befejezés: Vizsgáljuk meg a számítógéptermünket, amiben tanulunk! Tegyünk javaslatot a 

változtatásra! 

Nézzünk utána az Interneten, hogy mit tartalmaz az ISO 9241-es nemzetközi 

szabványsorozat illetve az 50/1999 (XI.3.) Eü.M. rendelet! 

Keressünk az Interneten ergonómikus irodai berendezéseket, számítástechnikai 

eszközöket! 

 

Segédanyag: 

 

Mi az ergonómia? 

 

Az ergonómia egyszerűen fogalmazva “a dolgozó és a munkakörnyezet közötti kapcsolat 

tanulmányozása.” Ez a szó a görög “ergos” szóból származik, ami munkát jelent, és a “nomos” szóból, 

ennek jelentése törvény. Látszólag a munkakörnyezet minden tényezője az ergonómia tudományába 

tartozik:  

 

Mi az ergonómia alkalmazásának fő célja? 

Az ergonómia alkalmazásának fő céljai a hatékonyság, a munkavégzés biztonságának biztosítása, a 

dolgozó elégedettsége és a komfortos munkahely kialakítása. A hatékonyság egyrészt jelenti a 

termelési/szolgáltatási folyamat hatékonyságát, produktivitását, illetve az ergonómiai szempontok szerint 

tervezett eszközök használhatóságának mértékét is. A hatékonyság növekedésével a munka minőségi 

javulásának is együtt kell járnia. A munka-környezetet használó emberek szempontjából az ergonómia 

segítségével biztosítható a munkavégzés biztonsága, ami az egészségkárosodási lehetőségek kizárásán 

alapul és ezzel együtt komfortérzés és a jó közérzet is.  

 

Miért fontos az ergonómia? 

Életünk jelentős részét töltjük el munkahelyükön, emiatt fontos, hogy ennek a helynek ahol napi 

tevékenységünket végezzük a munkafeladat elvégzésére alkalmas kialakítása legyen. Különösen igaz ez 

olyan munkahelyekre, ahol számítógépes munka folyik. 

Nem csak egyszerűen irodákat kell berendezni, hanem bútorokkal, tervezői megoldásokkal olyan 

környezetet kell kialakítani, amely tökéletesen alkalmas a hosszú távú, kényelmes és örömteli 

munkavégzésre. Hozzá kell illeszteni a fizikai környezetet, az egyén igényének megfelelően kialakítva a 

szoba berendezését, funkcióit és hangulatát.  

A számítógépes munkahely ergonómiai követelményeit részletesen az ISO 9241-es nemzetközi 

szabványsorozat tartalmazza. 

Az 50/1999 (XI.3.) Eü.M. rendelet 
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1999. novemberében jelent meg az „Képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági 

követelményeit” összefoglaló 50/1999. (XI.3.) Eü.M rendelet, amely kiindulásul szolgálhat az új 

kialakítású számítógépes munkahelyek tervezéséhez, illetve a meglevő számítógépes bútorok 

értékeléséhez. 

 

Az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet nagy erénye az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a jövőben a 

munkahelyek tervezését a rendszerszemléletnek kell meghatároznia, ami az eddigi személettel szemben 

egy minőségi ugrást jelent.A jó munkahely ugyanis nem bútorokból áll, hanem munkahelyi rendszerből, 

amit a munkafeladat, a gépesítés foka, és az ergonómiai és környezetpszichológiai követelmények 

határoznak majd meg. A XXI. század munkahelyei akkor lesznek majd sikeresek és igazán 

emberközpontúak, ha a kialakításukat ez a rendszerszemlélet fogja meghatározni. 

Az alábbiakban ergonómia összetett rendszeréből néhány fontosabb elem: 

 

Szervezeti felépítés: 

Egy munkahelyen akkor lehet a legjobban teljesíteni, ha fizikai kialakítása megfelel a munkavégzésből 

származó elvárásoknak, figyelembe veszi és tükrözi a szervezeti kapcsolatokat, lehetővé teszi a pihenőidő 

kulturált eltöltését és az étkezést, pozitívan befolyásolja a munkahelyi légkört. Az iroda kialakításának a 

racionalitáson túl áttekinthetőnek is kell lennie, és lehetővé kell tennie az egyes szervezeti egységek és a 

dolgozók könnyű megtalálhatóságát, valamint egyszerű megközelíthetőségét. 

Egyénre szabott tervezés: 

A munkahely méreteit a felhasználó testméreteihez, jellemzőihez (például jobb-bal kezesség stb.), 

igényeihez kell illeszteni, "testre szabni". A szakszerű kialakítás mellett rendkívül fontos szempont az, 

hogy a dolgozókat is be kell vonni a tervezésbe, az iroda ergonómiai minősítésébe. Az így létesített új 

irodát ugyanis a dolgozók jobban a magukénak érzik; és az eszközökben, bútorokban, környezetben rejlő 

pozitív lehetőségeket is jobban kihasználják. 

Világítás: 

Az emberek közérzetét jelentősen befolyásoló természetes világítást szabályozni is kell például függöny, 

reluxa alkalmazásával. A természetes fényt több fokozatban kapcsolható általános és helyi világítással 

kell kiegészíteni. Ha valamely tevékenység végzése közben a világítás nem megfelelő, a szem izomzata 

idő előtt kifárad. A szem elfáradása után fejfájás, idegesség, majd teljes szellemi és fizikai elfáradás 

jelentkezik, amely a teljesítmény leromlásában is megnyilvánul. 

Zaj: 

Gyakori panaszforrás a munkahelyi zaj az irodában - amely rendszerint a kívülről beszűrődő és a 

beszélgetésekből, irodatechnikai eszközöktől származó zajból adódik. A zaj elleni védekezés több módját 

lehet az irodában alkalmazni, például zajforrás megszüntetése, elszigetelése vagy eltávolítása. A 

zajszintnek olyannak kell lennie, hogy ne nehezítse az ember figyelemkoncentrálását, hogy ne idegesítse, 

és hogy elég alacsony szintű legyen ahhoz, hogy az emberek beszélgetni tudjanak egymással. 
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Klíma: 

A munkahely klimatikus viszonyait elsősorban a hőmérséklet, a légnedvesség és a légáram jelentik, de 

szorosan idekapcsolódik a levegőminőség is. Zavaró a munkateremben az ételszag is, ezért szükség van 

teakonyha, étkezőhelyiség kialakítására, amely egyben pihenőként is funkcionálhat. 

Személyes tér: 

Az emberek fontosnak tartják, hogy elegendő személyes terük legyen a munkahelyükön és otthon is. Más 

emberek is okozhatnak stresszt, ha hívatlanul lépnek be az egyén személyes terébe. A személyes tér 

felállításának ideális módja, ha saját irodával rendelkezik, amelyben ellenőrizheti a belépést. Ha ez nem 

lehetséges, akkor a tereket korlátozhatja bútorokkal, berendezésekkel, térelválasztókkal. Abban a nem 

kívánatos helyzetben, ha ilyen nem áll rendelkezésére, akkor személyes tér érzését keltheti, ha az egyén a 

személyes tárgyaival veszi körül magát.  

Számítástechnika: 

Szinte önálló szakterület a számítógépes munkahely ergonómiai kialakítása. Nemcsak a tükröződések 

elkerülésére, a helyes testtartásra, a megfelelő megvilágításra, az állítható magasságú székre stb. kell 

ügyelni, hanem ezeken túlmenően számos egyéb tényezőt is figyelembe kell vennünk, mielőtt 

"ergonomikus" jelzővel illetnénk egy ilyen típusú munkahelyet.  

Nagyon fontos, hogy az irodai székeknek legyen támlájuk, ami lehetőleg minél nagyobb felületen 

támassza meg a hátat. Az íróasztal magassága sem mindegy. A túl alacsony asztalra a dolgozó ráhajol, és 

ezzel fokozottan terheli a gerincét. A folyamatos ülés következtében a csontokat nem éri megfelelő 

mechanikai terhelés ez pedig növeli a csontritkulás kialakulásának esélyét. A kevés mozgás akadályozza 

a normális vérkeringést, így az erek nap mint nap túlterhelődnek. Ez pedig visszerességhez vezet. 

 

Monitor 

 

 

 

Ideális esetben a fénysugarak 45-50 fokos szögben érkeznek a monitorra, ez nem tükröződik zavaróan. 
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Helyes testtartás: 

 

Fej/Nyak:   

Maximum: 30° előre hajlításnál (A)   

Maximum: 20° csavarás (B)  

Könyök:   

Munka közben  70 - 135° (C)   

A könyököknek ellazulva kell tartani a felsőtesthez képest 

Kéz/csukló:   

Alkarnak, csuklónak, és a kéznek kényelmes helyzetben kell lennie 

Felsőtest/comb:  

90 - 120° (D)  

Comb/Térd:   

60 - 90° (E)   

  

 

Billentyűzet 

Az osztott billentyűzet előnye, hogy a kar és a kéz nem csavarodik ki, a váll terhelése is kisebb.  

A kéz és a csukló terhelését csökkenthetjük, ha csuklótámaszt alkalmazunk. Ez lehet egyszerű műanyag, 

vagy lehet modern zselés kivitelű. A zselés támasz előnye, hogy teljes mértékben felveszi a kéz formáját, 

használat után pedig visszaáll eredeti állapotára. 

 

Asztal 

Az egészséges testtartáshoz az kell, hogy az asztal mérete igazodjon a felhasználó méreteihez: a 

billentyűzet és az egér használatakor a kezünket ne kelljen a felfelé emelni, hanem egyenesen, vagy kissé 

lefelé tartsuk. Felnőttek esetében az a jó, ha a billentyűzet 72 cm magasan van. A billentyűzet lehet 

fiókban is (ekkor az egérnek is el kell férnie mellette), az asztal magassága lehet nagyobb is. 

 

A szék akkor jó, ha: 

1. az alsó lábszárak kényelmesen, közel függőlegesen helyezkednek el, 

2. a talpak kényelmesen megtámaszkodna 'k a padlón vagy a lábtámaszon, 

3. a gerincoszlop - oldalról nézve ívelt és kissé előre dőlt, 

4. a combok közel vízszintesek, 

5. a felkarok - laza tartásban - közel függőlegesek, 

6. az alkarok felfekszenek a karfára és vízszintesek. 

 

 

5.4. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 

Környezetbarát módon cselekedni ma nehéz (időbe és pénzbe kerül), ezért azt meg kellene 

könnyíteni a fogyasztóknak. A fogyasztói döntéseket a reklám tudja a leghatékonyabban 

befolyásolni. A reklám elsődleges célja nem a környezetvédelmi információk közvetítése, hanem a 

termék kelendőségének fokozása. 
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A jó környezet helyes fogyasztói döntéseket feltételez, amihez viszont a fogyasztóknak megfelelő piaci 

rálátásra, széleskörű termék információkra és az alapvető ökológiai összefüggések ismeretére van 

szüksége. 

Fontos:  

 hogy a fogyasztókhoz eljuttatott információk tényszerűek, megalapozottak és egyértelműek 

legyenek. 

 a megelőzés, amely azt feltételezi, hogy az információk időben, még a vásárlói döntések 

meghozatala előtt jussanak el a fogyasztókhoz. 

 a fogyasztók sokoldalú tájékoztatása, vagyis az objektív reklám, a pontos áruinformációk. 

 a fogyasztóvédelem minél szélesebb körű kiépítése.  

 

A reklám mellett a csomagolás, mint „néma eladó” is jelentős szerepet játszik a termék eladásának 

ösztönzésében. 

Csomagolás védi, amit elad és eladja, amit véd. 

 

Napjainkban a csomagolás szerepe kibővült, hiszen az áru védelme, szállíthatósága, rendeltetésszerű 

használatának megkönnyítése, figyelemfelkeltés mellett a csomagolásnak meg kell felelnie a hulladék 

kezelésével szemben támasztott környezetvédelmi és gazdaságossági követelményeknek is. 

 

A tanulókkal az alábbi témákról érdemes elbeszélgetni, majd néhány csoportos feladattal 

(letölthető www.okoiskola.hu honlapon) segíthetünk az ismeretek elmélyítésében.  

 

Témák: 

 Melyek a csomagolás hagyományos és marketingfunkciói? 

 Melyek a környezetbarát csomagolóanyagok? 

 Hogyan lehet újrahasznosítani a felhasznált anyagokat? 

 Mi jelent a túlcsomagolás és mely termékekre jellemző? 

 A fogyasztók hogyan tudják befolyásolni a cégek környezetbarát tevékenységét? 

 Hogyan lehetünk környezettudatos fogyasztók? 

 

5.4.1. Marketing tantárgyi óravázlat a csomagolás témakörben 

 

Az óra elhelyezkedése  A termék, mint a marketingmix első eleméhez  

a tanítási egységen belül kapcsolódó szolgáltatás – a csomagolás. 

 

 

http://www.okoiskola.hu/
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Az óra oktatási célja  A csomagolás, a fogyasztók és a környezet közötti kapcsolat 

megbeszélése.  

 

 

Az óra nevelési célja  A csoportmunka segítségével fejleszteni a tanulók 

együttműködési készségét, a gondolkodási illetve rendszerező 

képességüket.  

 

 

Felhasznált irodalom:  

 

Bércziné Dr. Juhos Júlia: Marketing a XXI. Században; Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző 

Kft. 2005. 

Hoffmann Istvánné: Marketingstratégia, Aula Kiadó 2004. 

Kiss Mariann: Alapmarketing; Aula Kiadó Kft. 2005. 

Végné Faddi Andrea: A marketing alapjai, Műszaki Kiadó 2006. 

 

Ökológiai Fogyasztóvédelem /Képzési Munkafüzet/, Humusz 2002. 

 

Európa Naptár, Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2008  
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Megnevezés Becsült időtartam Fő cél Feladat leírása 
Tanulók 

elrendezése 
Segédeszközök 

Bemelegítés, 

ráhangolás 
2 perc 

Tanulók 

„bemelegítése”. 

A tanulók a jelentés után állva 

maradnak. Csak úgy ülhetnek 

le, ha mondanak egy 

csomagolással összefüggő 

jellemzőt, fogalmat. 

Az egész osztály 

részt vesz a 

feladatban. 

Nincs 

Új tananyag 5 perc 

A csomagolás 

szerepe 

napjainkban 

A csomagolás fogalmát, 

típusait ismertetem 

/példákkal/, majd néhány 

csomagolással összefüggő 

fontos jellemző felkerül a 

táblára. 

Frontális munka. Nincs. 

Csoportalakítás 2 perc 

Csoportok 

kialakítása 

csoportos 

feladathoz. 

Minden tanuló húz egy kártyát, 

amin egy szám szerepel. Az 

azonos számot húzók alkotnak 

egy csoportot. 

Csoportos munka. Kártyák. 

Új tananyaghoz 

kapcsolódó 

feladatok 

8 perc + 4 perc 

Csomagolás 

funkcióinak 

összegyűjtése 

1 csoportnak a csomagolás 

klasszikus feladatait, a 2. 

csoportnak a csomagolás 

marketingfunkcióit, a 3. 

csoportnak a csomagolás 

figyelemfelkeltő eszközeit kell 

összegyűjteni. 

Közösen megbeszéljük és 

kiegészítjük az elkészült 

feladatokat. 

Csoportos munka 
Termékekről készült 

képek. 
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5 perc 

Csomagolás 

előnyeinek és 

veszélyeinek 

összekapcsolása 

A tanulókkal néhány 

bemutatott termék segítségével 

megbeszéljük a csomagolás 

veszélyeit: a túlzott 

csomagolást és a káros 

csomagoló anyagokat.  

Frontális munka 
Az órára bevitt 

termékek. 

 10 perc 

Környezettudatos 

csomagolás a 

gyakorlatban 

A tanulók csoportonként 

kapnak egy-egy csomagolással 

kapcsolatos feladatot.  

Csoportos munka Kiosztott lapok  

 4 perc  Csoportmunka megbeszélése   

Összefoglalás 3 perc 

Fogalmak 

átismétlése egy 

rejtvény 

segítségével 

Minden tanuló kap egy 

rejtvényt, majd közösen 

ellenőrzi az osztály. 

Egyéni munka Kiosztott lapok 

Az óra 

értékelése, házi 

feladat 

ismertetése 

2 perc 
Az órán tanultak 

továbbgondolása 

Házi feladatként egy konkrét 

termék csomagolásával 

foglalkozó feladatlap kitöltése. 

Frontális munka Kiadott feladatlap. 

Összesen 45 perc     
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1. számú melléklet 

 

 

Állítsatok össze marketing-mixet egy új, hazánkba most betörni szándékozó 

bioélelmiszer számára! Különösen gondosan tervezzétek meg a termék 

csomagolását! 

 

 

 

 

 

Termékpolitika /íz, csomagolás/ 

 

 

 

Árpolitika /lefölöző, behatoló árak/ 

 

 

 

Elosztáspolitika /kisbolt vagy szupermarket/ 

 

 

  

Promóció /tv, óriásplakát, újsághirdetés/ 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

Este van, a család minden tagja fáradt és éhes. Nincs otthon semmi ehető. A háromtagú család 

/apa, anya, gyerek/ összedugja a fejét és a következő ötleteket találja ki: 

 

 

 

1. Elmennek a 15 percre lévő bevásárlóközpontba és valamelyik önkiszolgáló étteremben 

esznek valamit. 

 

2. Elugranak a sarki kisboltba, vesznek kenyeret és felvágottat. 

 

3. Elugranak a 25 percre lévő gyorsétterembe és az autójukban fogyasztják el a vacsorát. 

 

4. Motoros futárral pizzát rendelnek telefonon. 

 

5. Felhívják a 10 percre lakó nagymamát, hogy főzött-e vacsorát. 

 

6. Kölcsönkérnek a szomszédból pár tojást és összeütnek egy rántottát. 

 

7. Anya körbenéz a mélyhűtőben és az ott talált alapanyagokból megpróbál vacsorát 

készíteni. 

 

  

Rangsoroljátok a különböző alternatívákat környezetvédelmi szempontok alapján.  
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3. számú melléklet 

 

Keressetek termékeket és szolgáltatásokat az új fogyasztói csoportoknak! Tervezzétek meg a 

termékek megfelelő csomagolást! 

 

 

Új csoportok a fogyasztásban 

 

Bio-, ökobeállítottságúak: táplálkozásukban, környezetük tervezésében, magatartásukban 

mások, a környezetvédelem, a természetes alapanyagok, a vegyszermentes, hagyományos 

előállítású termékek kedvelői. 

 

Az egészségorientáltak, akik átlagon felül költenek az egészségesnek tartott termékekre, 

szolgáltatásokra, köztük főképp középkorú nők találhatók. 

 

A wellnessorientáltak, akik a test külső és belső, a lélek és a szellem harmóniájában hisznek 

és így választják meg a termékeket, szolgáltatásokat.  

 

 

4. számú melléklet 

Rejtvény 

 

 

Keressétek meg az elrejtett fogalmakat! 

 

Ez különbözteti meg a hulladékot a szeméttől. /Újrahasznosult/ 

 

A csomagolással kapcsolatos probléma./ túlcsomagolás/ 

 

Ilyennek tekinthető a csomagolás marketing szempontból. /”néma eladó”/ 

 

A csomagolás egyik klasszikus feladata. /védelem/ 

 

A marketingmix ezen eleméhez kapcsolódik a csomagolás. /termék/ 

 

Egy környezetbarát csomagolóanyag /papír/ 

 

A környezettel kapcsolatos reklámtevékenység elnevezése. /zöld reklám/ 

 

Ez történik az újra nem hasznosítható csomagolóanyagokkal. /hulladékégetés/ 

 

Újrahasznosított papírból készíthető tárgyak. /füzet, bútor/ 

 

Így hívjuk azt a fogyasztót, aki vásárlásai során unokáira is gondol. /környezettudatos 

fogyasztó/ 
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H A K Ö R N Y E Z E T T U D A 

G U I F O P T U S C G O I V T 

Ú J R A H A S Z N O S U L T O 

J U T F A P J U T F A G U Ú S 

E G W T G Í K B G N E B I L V 

T Z Ö L D R E K L Á M Ú K C Á 

A E V S R T I P D H Á T L S S 

Y N É M A E L A D Ó E O M O Á 

B A D W T Z I O P É Á R N M R 

C T E R M É K A E D K Z E A L 

K T L U D F H E F Ü Z E T G Ó 

O G E S T Z I O W E V N M O Z 

L I M D R E P O T Z E S F L G 

I J K F N J E Z U I S Z E Á T 

H U L L A D É K É G E T É S A 
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Feladatlap - Csomagolás 

 

 

1. A termékkel kapcsolatos információk 

Milyen termékről van szó? ...........................................................................................................  

Ki a célzott vásárlói kör? ..............................................................................................................  

Nők/férfiak/mindkét nem? ............................................................................................   

Mi a célcsoport életkora? ..............................................................................................  

Van-e célzott társadalmi csoport? .................................................................................  

És földrajzi szempontból? .............................................................................................  

2. Milyen a termék csomagolása? 

Milyen anyagokat használnak fel a csomagoláshoz .....................................................................  

Milyen a csomagolás esztétikai hatása? .......................................................................................  

3. Milyen információk szerepelnek a csomagoláson? 

Származási hely? ..........................................................................................................................  

Tartalom/összetevők? ...................................................................................................................  

Allergiával kapcsolatos információk? ..........................................................................................   

Biztonságra vonatkozó információk? ...........................................................................................  

Minőség megőrzési idő? ...............................................................................................................  

A gyártó/forgalmazó elérhetősége? ..............................................................................................   

Egyéb információ? .......................................................................................................................  

4. Értékeld a csomagolást! 

Mit gondolsz, miért éppen ezt a csomagolást választották a termékhez? ....................................  

 ......................................................................................................................................................  

Nincs „ túlcsomagolva” a termék? ...............................................................................................  

 Miért igen vagy miért nem? ........................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Pontos és elegendő a csomagoláson fellelhető információ? ........................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Változtatnál-e a csomagoláson? ...................................................................................................  

Ha igen, hogyan? Ha nem, miért nem? ........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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6. számú melléklet 

 

Jellemezd az alábbi termékek csomagolását az alábbi szempontok alapján: 

 

Termék Védelem Praktikusság, 

használat 

Tájékoztatás Figyelemfelkeltés 

Tojás 

 

 

 

    

Kozmetikum 

 

 

 

    

Rágógumi 

 

 

 

    

Tea 

 

 

 

    

Ásványvíz 

 

 

 

    

 

 

7. számú melléklet 

 

Házi dolgozat 

 
Válassz ki egy tetszőleges termékcsaládot és elemezze annak csomagolását! 

Hasonlítsd össze, hogy a kiválasztott termékek tartalmaznak-e azonos jegyeket! 

Milyen csomagolóanyagokat használtak a termékek csomagolására? 

Írd le a személyes véleményedet a csomagolásról! 

 


