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Tanulási célkitűzések 

A modul elsajátítása során megszerezhető 

szaktudás/készségek/kompetenciák leírása  

 

Ezen modul elolvasása után tudni fogod, hogy 

hogyan hat a társadalom, azaz az ember a 

természetre, azaz a környezetére. Továbbá, hogy 

mi befolyásolja leginkább a környezetünk 

állapotának változásait, és hogy te és 

környezeted hogyan tudsz ezen változtatni. 

Időigény 

A modul elsajátításához szükséges becsült idő  

Körülbelül három alkalommal 2x45 perc órányi 

tanulás szükséges ezen modul tartalmának 

megismeréséhez, a feladatok teljesítéséhez. 

Ütemterv 

Haladás a modulban, az anyag megtanítása 

 

A javasolt haladás a modulban a leírt sorrendnek 

megfelelően. Először a tanagyag elméleti 

ismereteinek átadása, esetleg saját példákkal, 

helyi jó gyakorlatokkal kiegészítve. Ezt 

követően a gyakorlati példák, esettanulmányok 

bemutatása. Az oktatást követően a modulhoz 

kapcsolódó feladatok elvégzése és önellenőrző 

teszt kitöltése. 
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Bevezetés 

 

Környezetvédelem – kimondva egy kicsit elcsépeltnek, modernnek, de ugyanakkor elhasználtnak 

hangzik a szó. Kicsit úgy tűnik, hogy ma mindenki öko, mindenki zöld és mindenki természet- 

környezetvédő. A mérleg másik oldalán, meg folyamatosan a szennyeződésekről hallhatunk. Hol egy 

folyó, hol a tenger, hol a termőföldeket kezelő vegyszerek, és sorolhatnánk. Akkor viszont hol a hiba? 

Mindenki védi a környezetet vagy senki sem védi? Vagy csak néhányan? Lehet, hogy nem is tudjuk 

védeni, mert nem tudjuk, hogy hogy kell? Vagy lehet, hogy nem is akarjuk? Számtalan kérdés 

bolyong bennem ezzel kapcsolatban, és jogosan bolyong a kedves olvasóban is. 

 

Ebben az anyagban is, és akkor is, ha kimegyünk az utcára, vagy belenézünk a napi sajtóba, rájövünk, 

hogy bizon az ember és a környezet kapcsolata nem harmónikus, hogy bizony a 

környezetszennyezéssel komoly gondok vannak. Ez a folyamat és/vagy ez az állapot már egy ideje 

tarthatatlan. A jó megoldás az lett volna, ha idáig el sem jutunk, minden más csak tüneti kezelés. 

Ahhoz, hogy igazán tudatosan és lelkiismeretesen álljunk ehhez a dologhoz, meg kell szívlelnünk azt 

a gondolatot, hogy ez a földet, bizony nem a nagyapáinktól kaptuk örökbe, hanem az unokáinktól 

kölcsönbe. Ne okozzunk csalódást az utánunk jövő generációknak. 
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A környezet, mint fogalom - fogalommeghatározás 

 

Az a szót is, hogy környezet, szinte naponta halljuk. De mi is az? Mi a mi környezetünk? Bizonyos 

értelemben, szinte minden, a közvetlen környezetünktől kezdve, mint például a szobánk, házunk, 

udvarunk, egészen a Földünkig. Ha azt mondjuk környezet, az ember nem szokott sem túl kicsiben 

sem túl nagyban gondolni. Általában valami zöldre gondolunk, a hozzánk eső legközelebbi 

zöldterületekre, vagy valami kékre, a hozzánk eső legközelebbi vízfelszínra.  

 

De most mi arra invitálunk benneteket, hogy mélyebbre ássunk. 

 

Az ember környezete az a bennünket körülvevő világ, amelyben mindennapjainkat éljünk és napi 

aktivitásunkkal tevékenykedünk. Ez a környezet térbeli kiterjedését tekintve gyakorlatilag teljesen 

azonos az élővilággal, a bioszférával, amely a földkéregnek (litoszféra), a vizeknek (hidroszféra) és a 

légkörnek (atmoszféra) azt a részét foglalja magában, amelyet az élő szervezetek, organizmusok 

benépesítenek. 

 

Környezetünk tehát élő és élettelen, természetes és mesterséges alkotóelemeket tartalmaz. A 

természetes része a környezetnek, egyértelműen, hogy azt értjük, ami emberi beavatkozás nélkül jött 

létre, ebben az esetben a mesterséges alatt, az ember alkotta dolgokat értjük. A környezet 

legfontosabb elemeit Moser-Pálmai (1984) az alábbiak szerint csoportosítja: 

 

1. Föld: 

–  Alapkőzet 

–  Ásványvagyon 

–  Barlangok 

–  Termőföld, talaj 

–  Domborzat 

 

2. Víz: 

–  Felszín alatti vizek 

–  Felszíni vizek 

 

3. Levegő: 

–  Légkör: alsó és felső 

 



 

6 

  

4. Élővilág: 

–  Növényvilág (erdők, gyepek, nádasok, mezőgazdasági növények 

–  Állatvilág (védett és nem védett vadon élő és háziállatok) 

–  Mikroorganizmusok 

 

5. Táj: 

–  Védett természetes táj 

–  Nem védett kultúrtáj 

 

6. Települési környezet: 

–  Lakóterületek 

–  Ipartelepek 

–  Mezőgazdasági települések 

–  Közlekedési útvonalak 

 

Az ember és a környezet kapcsolata 

 

Ha elolvassuk a fenti alcímet, szinte mindenkinek egy kép jut eszébe. Nem ugyanaz a kép, hanem 

mindenkinek más-más kép, emlékkép, hogy mi (ember), hogyan is kerülhetünk kapcsolatba a 

természettel. Esetleg van-e már olyan élmény, amikor kapcsolatba léptünk vele. De felvetődik a 

kérdés, hogy csak akkor vagyunk-e vele kapcsolatban amikor letépünk egy virágot, eldobunk egy fel 

nem bomló műanyagot, vagy máskor is kapcsolatban állunk vele?! Mondjuk most is míg ezeket a 

sorokat olvassuk? Bizony, minden megnyilvánulásunk, a szív dobbanása, a légzés, a testmozgás, az 

mind mind kapcsolat az anyatermészettel, a környezettel ami körülvesz bennünket. Az emberiség 

fizikai és/vagy biológiai és/vagy szellemi létét és társadalmi fejlődését meghatározó környezete a 

bioszféra. Földünkön az általunk eddig ismert életforma csak akkor lehetséges, ha a bioszféra az 

ehhez szükséges összes feltételt „biztosítani tudja”. A feltételek minősége az élet „fejlődésével”, a 

„civilizáció” terjedésével nagymértékben változtak, romlottak, átrendeződtek illetve gyors és 

rendezetlen felhasználás folytán csökkentek. 
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A bajok igazi gyökereit, valódi okait sokan kutatják, hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy a 

környezetünk állapotának romlásával, átalakulása az egész emberiség került válságba. A természet és 

az ember egységének problémája csak globális helyzetelemzéssel, hosszú távú stratégia 

kidolgozásával és tudatformálással oldható meg. Ehhez nemzetközi összefogásra, és az egyes 

országok, közösségek, egyének esetében is új szemléletre van szükség. 

 

Az emberi kultúrának az alapműhelye a család, majd ezt követi az iskola. Itt kell először rendet 

teremteni, hiszen a szülők és az iskola, a pedagógusok készítik elő, alapozzák meg a jövőt, nekik kell 

új szemléletre nevelni a gyermekeket, a fiatalságot. Itt van szerepe a mi projectünknek is. A 

környezeti nevelés egy élethosszig tartó folyamat. Lényege: az emberi tevékenység és 

gondolkodásmód olyanná történő átalakítása és olyan technológiák alkalmazása, amelyek a 

természettel összhangban vannak. Ezt a feladatot csak olyan emberek képesek elvégezni, akiket már 

gyermekkorukban is ilyen szellemben neveltek. 

 

Az ember és környezete harmóniájának fejlesztése során a személyiség egészét kell szem előtt tartani 

úgy, hogy a fenntartható fejlődés értékei kerüljenek egyre inkább előtérbe. 
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A jegyzet részletes módon mutatja be a társadalom és a környezet kapcsolatát a környezeti nevelés 

cél- és eszközrendszerét, legfontosabb pedagógiai elveit, módszertani lehetőségeit. Tényadatok 

sokoldalú feltárásával a holisztikus látásmódot és a környezettudatos szemléletmód kialakítását 

hangsúlyozom, amelynek lényege a környezet soktényezős, de összefüggő rendszer, amelyben nincs 

lényegtelen elem. 

 

Hangsúlyozom, hogy a tények és összefüggések ismerete a környezetről soha nem lehet lezárt, hiszen 

az folyamatosan változik. A gyerekeknél elsősorban úgysem a közölt ismeretek (elmélet) mennyisége, 

hanem az ismeretre irányuló tevékenység (gyakorlat) és a felnőtt minta által kialakított hatás a fontos. 

Ez a hatás válhat önfejlesztő erővé, amely alapját képezheti a környezetére figyelő, környezetbarát 

magatartású felnőttnek. 

 

 

A környezet állapota és az emberi tevékenységek 

 

A környezet, bármennyire is furcsán hangzik, nem egy objektív kategória. Az ember élő és élettelen 

környezete nagyon is relatív fogalom. Minden ember gondolkodása a személyes értékrenden alapul, 

amit a szocializációnk során „szereztünk”. Ezek alapján döntünk. A cselekvés mindig, minden 

körülmény között kölcsönhatásban áll a környezettel. A kölcsönhatás a természetre nézve lehet 

negatív, pozitív és semleges. A döntéseket mindig mi, egyének hozzuk. A környezet, egyéni 

tevékenységek sokaságának hatására fog megjavulni. Minden tevékenységi körhöz hozzátartozik a 

közeg védelme, amely minden ember ügye: a természettel szemben felelősségteljes magatartást jelent. 

A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által, saját magunk 

által okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. A 

természetvédelmi tevékenység középpontjában "rendszerként" a bioszféra áll. Az ökológiai 

tevékenység elsősorban a természeti területekre és vadon élő fajokra fókuszál. A környezetvédelemi 

tevékenység középpontjában az ember áll. Ez a tevékenység döntően más emberi tevékenységek káros 

hatásaira, tehát a mezőgazdaságra, iparra, közlekedésre, a településekre, fókuszál.  
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A környezetnek tehát mi is alkotóelemei vagyunk. A környezetben van az életterünk, ahonnan az 

életfeltételeinket biztosítjuk. Kuti István és Kuti Istvánné egyik tanulmányában a teljes környezetet a 

természetes és mesterséges, valamint külső és belső rendezőelvekkel négy részre osztva az alábbi 

ábrán szemlélteti: 

 

 

 

Az ökológia tudománya a következőket vizsgálja: 
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• az élőlények és élettelen közeg együttes rendszere milyen feltételek mellett tartható fenn a 

bioszférában; 

• tanulmányozza az élet külső feltételeit és azok hatását; 

• továbbá az élő szervezetek reakcióit, kölcsönhatásait és alkalmazkodását. 

 

Az ökológiai vizsgálatok tárgyát képező rendszerek az ökoszisztémák. Ez a fogalom adott élőhely 

szervetlen anyagain kifejlődött, azt benépesítő, egymással társult szervezeteiből álló élőközösség 

egységét jelenti, amelyek egymásba kapcsolódva és egymást feltételezve alkotják a legmagasabb fokú 

ökoszisztémát, a bioszférát. Ebben a geobiológiai egységben a változások olyan körforgásban 

zajlanak le, amelyben ásványi anyagokat létrehozó és életet keltő folyamatok kapcsolódnak 

egymáshoz, ezért az élő és holt anyag egymástól nem választható el. 

 

 

A környezet- és természetvédelem célja 

 

 

A környezetvédelem elsődleges célja: megfelelő életkörülmények révén az ember és az emberiség 

testi és szellemi egészségének és fennmaradásának biztosítása, továbbá az anyagi és szellemi javaink 

védelme. A környezetvédelem nem lehet csak védekező jellegű tevékenység, hiszen tudjuk, hogy a 

legjobb védekezés a támadás, hanem olyan tervszerű környezetfejlesztés, amely környezetünket 

szükségleteink szerint alakítja. 

 

A természetpedagógia azt vallja, hogy minden érték, ami természet ad, amit a természettől kapunk. 

Ezen értékek közé tartozik az ember is, „műveivel” együtt. Értéknek tekintendő minden 

mesterségesen létrehozott alkotás is: a szellemi javak, a műveltség területén elért eredmények, a 

hagyományos kultúra csakúgy, mint a tárgyi közeg műalkotásai. 
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A természeti nevelés, a természetpedagógia egyik legfontosabb feladata, hogy erősítse a 

gyermekekben a spontán érdeklődést és kíváncsiságot, melyet a világ jelenségei iránt tanúsít. 

Bátorítsa azt az érzést, hogy részenként is egyek vagyunk a világgal. Hogy mi magunk vagyunk a 

világ. Fontos, hogy törekedjünk az élettelen és élő társainkkal való együttélésre, a természet 

törvényeinek betartására, a lehető legkisebb mértékű károsításra. Ennek érdekében szemléletváltás 

szükséges, azaz a természet és az ember viszonyának újragondolása, különösen a városi emberek 

számára. 

 

Merjük, tudjuk a gyermekeinknek, egymásnak a természet kisebb-nagyobb csodáit, nyíltabb, vagy 

rejtettebb szépségeit megmutatni. Tanítsuk őket, tanítsuk egymást! – a viselkedés régibb, vagy új 

normáira. Mond-juk arra, hogy a virágzó ágakat letördelni bármilyen dekoráció ürügyével 

egyszerűen: barbárság. Magyarázzuk el gyermekeinknek, hogy nem szabad a fecske- vagy 

gólyafészket bántani stb. A természet védelmének értelmezése ki kell, hogy terjedjen a kozmosz 

egészére és annak minden elemére: a fűszáltól az űr végtelenségéig. 

 

Higgyünk abban, hogy a természet izgalmas ezerarcúságának együtt átélése mindig ember voltunk 

jelentős gazdagodása és bár szerény, de nagyon fontos hozzájárulása a ma oly kívánatos szemléleti 

átalakuláshoz is. Ehhez megszívlelendő Rodin intelme is, amely e fejezet mottójaként szerepel. 

 

A környezetvédelem legfontosabb területeit az alábbi ábrán szemléltetjük (Moser 1994). 
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A környezetvédelmi tevékenységek során elsősorban három alapvető kérdésre kell válaszolni: 

mit, mitől és hogyan kell megvédeni? 

 

Az első kérdésre válaszolhatunk a legegyszerűbben: az embert, továbbá annak a természetes és művi 

környezetét, amelyet már az előző fejezetben felvázoltunk. 

 

A második kérdésre a válasz: az embert a különböző ártalmaktól kell megvédeni, így például a 

hulladékoktól, a zajtól, a káros sugárzásoktól, a túl sok vagy kevés fénytől és hőtől, a bűztől, az 

eróziótól, az élőlények kipusztulásától vagy túlzott elszaporodásától, az ásványvagyonnal végzett 

rablógazdálkodástól, az idegi túlterheléstől, a káros pszichés ingerektől, stb. Az emberi faj védelme 

egyúttal az egész környezet védelmét is jelenti. 

A harmadik kérdésre adható válasz a legösszetettebb, mert nem csak a felmerülő probléma 

természettudományi-műszaki megoldásait, hanem számos egyéb tényezőt is figyelembe kell venni. A 

környezeti ártalmak elhárítására számtalan módszer lehetséges. Ilyenek például: 

 

• Különböző műszaki megoldások 

 

–  A káros emissziók csökkentése, illetve kiküszöbölése a forrásterültén (porleválasztó, 

szennyvíztisztító, hulladékszegény technológiák). 
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– A káros emissziók továbbjutásának vagy átalakulásának megakadályozása (magas kémények 

építése, erdők telepítése, észlelőhálózatok létrehozása). 

 

– Védőeszközök alkalmazása (gázálarcok, füldugaszok, védőmázolások). 

 

• Gazdasági és jogi feltételek biztosítása 

 

– Gazdasági érdekeltség megteremtése a környezetvédelmi ráfordítások megtérülése érdekében. 

– Megfelelő környezetvédelmi törvények, jogszabályok megalkotása és azok betartása. 

 

• Környezetszerető szemlélet kialakítása 

 

–  Az ökológiai kultúra megalapozása és fejlesztése. 

 

– Környezettudatos és környezetbarát magatartás és életvitel elősegítése. 

 

A felsorolt tényezők nem kizárólagosak, hanem együttesen hatnak, hiszen a környezet egységéből 

következik, hogy az ártalmak megelőzését, feltárását és megszüntetését csak komplex ökológiai 

szemlélettel lehet végezni. 

 

Nem vitatható tény, hogy a környezetkultúra problémája társadalmi problémaként kezelendő. 

Településeink, üzemeink, iskoláink, öltözködésünk, lakberendezésünk, kézjeleink is 

környezetkultúránkról (vagy annak hiányáról) tanúskodnak. 

 

E tanújelek bizony igen sokszor sötét képet mutatnak. A rendetlenség, a szemét sok helyütt nem szúr 

szemet, s jól megfér egymás mellett a munkahelyeken, a lakóhelyeken és a lakásokban, az utcán és 

mindenütt. E téren súlyos adósság terheli oktatásügyünket is annak ellenére, hogy számtalan 

kezdeményezéssel és jó példával is szolgálhatunk, melyekről a következő fejezetekben szólunk. 

A környezeti nevelés tartalma 

 

Az emberiség történetében mindig voltak természeti- társadalmi- környezeti katasztrófák. Az 

emberiség nem csak a huszadik század vége felé került olyan helyzetbe, amelyben fel kell ismernie a 

környezeti fenyegetést, amelyben veszélybe kerül a civilizáció, az emberi társadalom, az élet. 

 

Minden tudomány a saját lehetőségeit keresi a környezeti problémák megoldására. A pedagógia 

felismerte azt, hogy az egyik legnagyobb probléma mibennünk van: szokásaink, attitűdjeink, 
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értékrendünk sokszor gátol abban, hogy harmóniát teremtsünk a disszonancia helyett. Ezért az emberi 

erőforráshoz, a legérzékenyebb és legerőteljesebb tényezőhöz kell fordulnunk, keresve a válság 

megoldásának alternatív lehetőségeit. Ezek egyike a környezeti nevelés. 

 

A környezeti nevelés széles ívű, össztársadalmi folyamat. Átfogja az iskolai és az iskolarendszeren 

kívüli képzési- nevelési helyzeteket. Megjelenik a tömegtájékoztatásban, a reklámban, a művészetben, 

hatása érvényesül a kultúra, a gazdaság, a politika és az államigazgatás legkülönbözőbb területein. 

Környezeti nevelő hatása van a tárgykultúrának, az építészetnek, az energiaiparnak, a 

tömegközlekedésnek és még sok-sok egyéb társadalmi szférának. 

 

A környezeti nevelés hozzásegít ahhoz, hogy a civilizáció okozta nyomasztó fenyegetettségünket 

feloldja, a pusztító és önpusztító életvitelünk miatti felelősségünket erősítse, hogy visszaadja életünk 

valódi értelmét, és visszavezessen az emberi létezés igaz értékeihez.” (Havas 1993) 

 

A végső cél, hogy a Föld az élet bolygója maradjon. Ehhez a jelenben zajló folyamatok pozitív irányú 

megváltoztatása szükséges, amelyet csakis egy mélyreható szemléletváltástól várhatunk, mely új 

paradigmarendszer széleskörű elfogadásával együtt jár. 

 

Környezetvédelem, környezetvédelmi intézkedések Szerbiában, 

különös tekintettel a Vajdaságra 

 

 

2006 szeptemberében Szerbia új alkotmányt fogadott el, melyben fontos szerepet kapott a 

környezetvédelem, ezen belül is az egészséges környezetre és annak állapotára vonatkozó pontos 

tájékoztatásra való jog valamennyi polgára számára. 

2007 -ben a Szerb Köztársaság kormánya megalakította a Környezetvédelmi Minisztériumot, melynek 

az alábbi legfontosabb feladat- és hatáskörei vannak: 

- előkészíti a stratégiai dokumentumokat, terveket és programokat, 

- a természeti erőforrások és víztartalékok fenntartható felhasználására irányuló geológiai 

kutatások és térképek előkészítése, 

- az ionizáló és nem ionizáló sugárzás, valamint a vegyi anyagok, a termelésben keletkező 

hulladékok és veszélyes anyagok szállítása, tárolása és elhelyezése elleni védelem, 

- a határon átnyúló levegő- és vízszennyezés elleni védelem, valamint a hulladékmozgás 

ellenőrzése, 
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- az időjárás-változások és az ózonréteg monitoringja,  

- környezetvédelmi intézkedések az építésügyben, 

- a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés területének felügyeleti ellenőrzése, 

- nemzetközi együttműködések erősítése. 

 

 

Elkészült a Környezetvédelem Nemzeti Stratégiája című dokumentum, amely rövid (2006–2010) és 

hosszútávú (2011–2015) törvényalkotási és intézményes reformokat irányoz elő a környezetvédelem 

jogrendszerében. Szerbia stratégiai célja az Európai Unióhoz való csatlakozás, melyhez e szektor 

törvényalkotását is fokozatosan össze kell hangolni az unió direktíváival, s az európai és nemzetközi 

szabványokkal. A Szerbia Köztársaságban jelenlegi érvényben lévő Stratégia alapvetően már az EU-s 

irányelveknek megfelelően, mintegy előkészítő jelleggel tematizálja és programozza az ország átfogó 

környezetvédelmi céljait. Ugyanakkor a területi szintű – regionális, tartományi, illetve községi szintű 

– környezeti stratégiai tervezés ehhez még csak részben idomul, ezért számos ponton hiányoznak 

azok az elvi és konkrét jogi szabályozók, amelyek segítségével a szerbiai határ menti térség 

rövidtávon közös környezetpolitikát tudna kialakítani a már tagállami (magyarországi) területekkel. 

Ez az „időeltolódás” okozza a környezeti szektorban feltételezhető együttműködési nehézségeket, 

illetve a határ mentén felmerülő – környezeti stratégiaalkotással kapcsolatos nehézségeket és 

dilemmákat is. 

 

Az Európai Unió tagjává válás Szerbia – így a vajdasági települések számára további új feladatokat és 

lehetőségeket jelent, így többek között: 

- Az Európai Unió környezetpolitikájának megismerése 

- Intézményfejlesztés 
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- Beruházási feladatok és programok 

- A környezeti jelentések rendszerének fejlesztése 

- A lakosság környezeti tudatosságának növelése 

- A környezeti információkhoz való hozzájutás biztosítása 

- A NATURA 2000 hálózat fejlesztése 

- Bekapcsolódás az európai környezetvédelmi régiók együttműködésébe 

- Az Európai Unió esedékes Környezeti Akcióprogramjának (KAP) megvalósítása 

- Az Európai Környezeti Ügynökség (EEA) programjaiban való aktív részvétel 

 

A földrajzi terület általános, rövid jellemzése 

 

 

 

Vajdaság 

 

 

A vizsgált térség a szerb-magyar határ mentén helyezkedik el. Lényegében egybefüggő, terület, 

mezőgazdaság által művelt kultúrtáj, amelyet csak az országhatár szel ketté. 

A terület domborzatának fő meghatározó eleme a síkság, a Tisza menti alluviális síkság finom folyam 

hordalékkal, iszappal, homokkal, lösszel, feketefölddel. 

 

Éghajlata sztyeppei kontinentális, a csapadék mennyiség tekintetében a térség a szárazabb Kárpát-

medencei régiók közé tartozik, határozottan érvényesül itt a szárazodás is. A szakértők szerint az 

Alföld egy részét a teljes elsivatagosodás fenyegeti. Ugyanakkor az is igaz, hogy az itt fellelhető 
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vándorló homokdűnék nem újak, sőt. A Homokhátság éppenséggel róluk kapta a nevét. A szárazodás 

okai alapvetően a klímaváltozásban és a helytelen környezet- és agrárgazdálkodásban keresendőek, 

részben természetes, részben viszont emberi eredetűek. 

 

Általánosságban elmondható a térségről, hogy természeti kincsekben viszonylag gazdag. 

A természeti erőforrások között meg kell említeni, hogy a határ-régió mintegy harmadát kitevő részén 

a legjobb minőségű talajokkal találkozhatunk, ami a térség mezőgazdasági jellegét megalapozza, 

hozzájárul a mezőgazdaság és az arra épülő élelmiszeripar fejlődéséhez. A térség vízrajza sokrétű. 

Jelentős erőforrása a térségnek a Duna, a Tisza és a hozzá kapcsolódó folyók, holtágak, tavak és a 

védett területe 

 

Tisza Óbecse és Törökbecse között 

 

A felszíni vizek tekintetében két legnagyobb folyó vízminőségi állapotát lényegesen meghatározza a 

szomszédos országok vízgyűjtőterületeinek szennyezettsége. A folyókba ömlő tisztítatlan szennyvíz 

okozott már katasztrófát, ezért kiemelt figyemet kell fordítani a tisztítatlan, illetve a nem kellően 

tisztított kommunális és ipari szennyvizek, illetve a mezőgazdasági területekről elfolyó/elvezetett 

szennyezett többletvizek kezelésére. 

 

Az árvízveszély – a szélsőséges vízállások miatt - időszakos, de mindig visszatérő és komoly 

veszélyeket rejtő problémát jelent a területen. A védelmi rendszer egyes területeken elavult, vagy 

hiányosnak mondható. 

 

A vizsgált térség jelentős részén okoz időszakos gondokat a belvíz, amelynek elszenvedője nem csak 

a mezőgazdaság, hanem a települések belterületi lakossága is. 

A hulladékkezelés hiányosságai jelentős veszélyforrást jelentenek a felszín alatti vizek tekintetében. A 
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térségre a talajvízszint süllyedése jellemző, azzal együtt, hogy a települések alatt komolyabb 

szennyvíz ”dombok” alakultak ki. A rétegvizek egyelőre viszonylag jó minőségűek, az ivóvízbázis 

védelme azonban indokolt. 

A térség jelentős, kitermelhető termálvíz készlettel, ásvány és gyógyvízforrásokkal rendelkezik. 

 

A levegő állapotának vizsgálatakor megállapítható, hogy a térség általában a közepesen szennyezett 

kategóriába sorolható. Mindez abból adódik, hogy a mezőgazdaság túlsúlya miatt ipar nem jelent 

veszélyes mértékű környezeti terhelést. Hozzá kell tenni, hogy a közlekedés levegő és zajszennyező 

forrásként viszont egyre számottevőbben jelentkezik. Nyilván e tekintetben a városok, közlekedési 

csomópontok, autópálya melletti területek, az ipari területek illetve a határátkelők térsége a 

legveszélyeztetettebb. 

 

A szerbiai környezetvédelem mai helyzete a rendszerváltáskori Magyarországra is jellemző állapotot 

mutatja. A múltban a környezetvédelem másodlagos kérdés volt, mindenkor az ipari fejlődés 

árnyékába kényszerült. Az ébredés most kezdődik. A környezetvédelmi értékek és az emberi 

környezet megmentése érdekében kiteljesedőben van egy pozítív folyamat, amelyben a lemaradás 

behozása a legnagyobb feladat. Az általános környezetvédelmi gondokat elemezve, számos területen 

szükséges a beavatkozás, különösen a szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, talajvédelem és 

infrastruktúrafejlesztés terén. 

 

 

Fogyasztási szokásaink 

 

(Forrás: Környezeti, fenntarthatósági ismeretek, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság, 2011 – alapján) 

 

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 

veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket."( ENSZ 

Környezet és Fejlődés Világbizottsága). 

 

A 21. századi piacgazdaségot. és szerves részét, a fogyasztói társadalmat az tartja fent, hogy a 

termelés nagy intenzitással löki piacra az új termékeket, a fogyasztók pedig legalább ekkora 

intenzitással cserélik le régi dolgaikat újakra. Miért hajlandók az emberek erre, szinte gondolkodás 

nélkül? Milyen következményekkel jár az ilyen viselkedésforma? 
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A társadalomtudományokban figyeltek fel először a Máté-effektusra. A jelenség nevét a Bibliából, 

Máté evangéliumából vette Robert Merton szociológus: „akinek van, annak adatik”. A teljes idézet: 

„akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól elvétetik” (Mt 25.29). Másként: a sokhoz még több 

csatlakozik. Mái napig nagy a vita erről a társadalomtudósok között is, és a közgazdászok között is. 

Hogy lehet-e ezen változtatni, vagy sem? Kell-e beavatkozni vagy sem? És, ha igen akkor hogyan. 

Van aki azt állítja, hogy túl sok a szegénység-politika és a gazdagokkal nem foglalkozunk, van aki 

meg ennek a szöges ellentetjét állítja. 

 

Nem fotomontázs – a szgénység és a gazdagság találkozása Mexikovárosban 
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A piacgazdasági viszonyok megjelenésével majd megszilárdulásával (ez Magyarországon az 1990-es 

évek után, Szerbiában pedig a 2000-es évek után következett be), megváltoztak a termelési és 

fogyasztási szokások, s ezzel együtt azok környezetre gyakorolt hatása is. A fogyasztói oldalon, a 

gazdaság fellendülésével megjelentek a Nyugat-Európai országokhoz hasonló pazarló, energiaigényes 

és a valós igényeket irreálisan meghaladó fogyasztási szokások. A vásárlás és a fogyasztás 

státuszimbulom lett, és szinte gondolkodás nélül tették azt az emberek. Ez társadalmi, de ugyanakkor 

pszichikai reakció is volt a változásokra, egyfajta mechanizmus. Az itt élők továbbá igen fogékonyak 

voltak az újtermékek megvásárlására, illetve az erre vonatkozó reklámokra. A lakosság egy jelentős 

része rögtön kipróbálná, ha valami újdonságot hall a tévében. 

 

 

A fogyasztási szokások, és minták alakulására erőteljes, és nem pozitív irányú hatást gyakoroltak és 

gyakorolnak a kilencvenes és 2000-es évektől egyre nagyobb számban megjelenő bevásárló 

központok, plázák és hipermarketek.  

 

 

Az Európai Fenntartható Termelés és Fogyasztás Akció Terv hangsúlyozza a kereskedelemi szektor 

egyre növekvő jelentőségét a fogyasztói szokások alakulásában. A szakemberek és a szakirodalom 

szerint, pedig nem kétséges, hogy a hipermarketek reklámjaikkal befolyásolják a fogyasztói 

szokásokat. Megemlítendő az is, hogy a láncok mindegyikére jellemző, hogy környezetvédelmi 
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beruházásokat végez, illetve társadalmi-szociális célú megmozdulásokat szervez. Ugyanakkor ezen 

tevékenységek és megmozdulások egy része inkább csak a „zöldre festés” kategóriáját meríti ki, de 

lényeges változásokat, reformokat nem hoznak. A vásárlók igen nagy százaléka pedig kifejezetten 

árérzékeny, a termék minősége, egészségre gyakorolt hatása csak ezt követő szempont. 

 

 

Környezetvédelem a közvéleményben és a médiában 

 

 

Az előző fejezetekben áttekintettük elméleti szinten a környezetvédelem és a társadalom kapcsolatát, 

a régióban, Szerbiában és Magyarországon, és szélesebb körben is. Történelmi, törvényi háttereket is 

boncolgattunk, helyzetelemzés is volt, de nem biztos, hogy eddig a kellőképpen közelítettük meg, ez 

nem biztos, hogy túl érdekes és vonzó. Sőt, egy lépéssel tovább mennék, az sem biztos, hogy sokszor 

a közvélemény és/vagy a média (mint akinek igen nagy szerepe van a közvélemény alakításában) jól 

tálalja nekünk ezt a környezetvédelmi dolgot. Vannak hibák. Olyan hibák, amikről nagy társadalmi 

rétegek azt gondolják, hogy jó, hogy közelebb hoz bennünket a megoldáshoz, közben meg pont az 

ellenkező effektust váltjuk vele ki. Mire gondolok itt? Az egyik legelterjedtebb narratíva a 

környezetvédelemmel kapcsolatban, amelyet szinte naponta az arcunkba kapunk, hogy „kész, vége, itt 

a világvége, pusztulunk, mindenre késő“. Na most ez ilyen formában, ugye természetesen nem igaz, 

egyrészről mert 40 éve ezt tolják az arcunkba (halkan jegyzem meg, hogy kevés eredménnyel), 

másrészről pedig közülünk nagyon kevesen tudját elképzelni azt, hogy holnap ne keljen fel a nap. A 

másik ilyen megnyilvánulási forma, ami ugyan nem feltétlen a média hibája, de a tálalásban részt 

vesz, az az erőszakos, általában liberális fellépés, amikor oda láncoljuk magunkat mindenhova. Ezek a 

megnyilvánulási formák nem hozzák, nem hozták meg a kívánt eredményt. Én nem szeretném 

megkérdőjelezni ezeknek az embereknek a jószándékát, de az eszközrendszerüket igen. Más szóval, 

ők lehet, hogy jót akarnak, de nem jól. És a környezetvédelem, a környezetvédelemre nevelés 

szempontjából is káros, hisz hátraveti a kevésbé látványos, mégis sokkal racionálisabb ötleteket és 

kezdeményezéseket. A környezetvédelem, mint mozgalom aktív „életét” az ipari forradalom korában 

kezdte el élni, akkor indult meg önálló útjára. Az ipari forradalom, azon túl, hogy kialakította a 

technokrata életszemléletet, amelyet még ma is élünk, és azon túl, hogy elhitette velünk emberekkel, 

hogy bizony mi most a csúcson vagyunk, és a technológia amivel rendelkezünk, az az amit kerestünk 

évezredek óta, bizony hozott más eredményeket is, vagy inkább melléktermékeket, pl a 

környezetszennyezést. Egy időben, a Holdraszállás körül, kialakult egy konszenzus, amely azt 

sugallta, hogy legyőzük a teret, uraljuk az időt, a távolság se nem távolság már... Olyan világot 

építünk magunknak, amilyet akarunk és az jó lesz. Ez hiba és tévedés volt. 
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És itt lépett előtérbe a környezetvédelem. Ugyanis, elkezdte az ember észrevenni, hogy nem minden 

úgy alakul, ahogy ő szeretné, nem minden olyan szép. Ráeszméltünk, hogy hiba csúszott a 

gépezetben. Kihaltak állat- és növényfajok, egyre több volt a természeti katasztrófa. És ahelyett hogy 

rendszerszintű változásokat eszközöltünk volna, csak elsősegély dobozzal rohangáltunk és tüneti 

kezeléseket alkalmaztunk. Amire az a technológia fejlődése és a „modern” társadalmak változása 

megtanított bennünket, és mi megszerettük, az lett később a legnagyobb ellenségünk, ráadásul 

magunk sem élvezhettük. Ez pedig nem más, mint a fogyasztás, és a fogyasztói társadalom egyik 

mellékterméke, a kényelem. Befelé fordultunk, csak önmagunkra koncentráltunk, és egy instant 

világban szocializálódtunk. De nem vettük figyelembe, hogy az világ játékszabályait nem mi írjuk.  

 

Ha a fenti kétségeket egy kicsit helyreteszzük, akkor eljuthatunk a válaszig, a megoldásig. Ami 

mellesleg nem egy bonyolult folyamat, ami szinte itt fekszik a a lábunk előtt. Nekünk, embereknek 

vissza kell térni a gyökerekhez. Ezalatt nem azt értem, hogy most egyszeriben mindenki 

agyagházakban vagy jurtákban éljen, és mindenki mezőgazdasággal foglalkozzon, mert ez ma már 

természetesen lehetetlen és kivitelezhetetlen, de ahogy a környezetvédők szoktak fogalmazni, vissza 

kell térnünk a családunkhoz, ami az ő nyelvezetükben a természet, és vissza kell térni otthonunkba, 

ami maga a Föld. Ennek hogyanjára több válasz létezik, és egyik sem zárja ki a modern világ 

vívmányait. Hisz a napelem és a szélerőmű éppoly hasznos, mint a komposztálás, és míg az első kettő 

egy modern válasz, az utóbbi egy tradicionális, de ma is alkalmazható technika. 

 

 

Környezetvédelem a gyakorlatban 

 

Egy ilyen anyagot bűn lenne kiadni a kezünkből úgy, hogy ne adjunk olyan ötleteket, javaslatokat, 

amivel a globális környezetvédelem ügyét mi is szolgálni tudjuk. Na, nem a nagyvilági dolgokat 

hozom ide, sokkal inkább azokat, amivel tényleg, mi is, napi szinten tudunk hozzájárulni a tisztább, 

egészségesebb környezetünkért, hogy azt minél tovább és minél kellemesebben meg tudjuk élni. Az 

egyik legkézenfekvőbb dolog, amivel mi mindannyian tudunk foglalkozni napi szinten a 

„hulladékgazdálkodás“, a másik bizonyára az energiatakaréskosság. A kettő összefügg. Mindkettő 

köré már mozgalmak is szerveződtek. Mindkettő dolog olyan amiért nem kell a szomszédba menni. 

Mindnyájunknak kéznél van, egy kis tudatossággal, odafigyeléssel sokra mehetünk. 

 

Mit is és mennyit is dobunk el? Az Európai Unióban például fejelként, átlagban, évi 35kg csümölcsöt 

dobnak el. Ennek legalább a fele tökéletesen egészséges gyümölcs. Viszont a megvásárolt 
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zöldségfélék egynegyede is a kukába kerül. EU szinten az összes élelmiszer-hulladék mennyisége 90 

millió tonnára rúg, ez fejenként átlagban 200kg-t jelent. Tehát egy átlagos család évi szinten 1 tonna 

élelmiszer hulladékot dob ki. És ez csak az élelmiszer. Nem vettük figyelembe a csomagolásokat, a 

műanyag-palackokat, fémet és a papírt. Erre és ehhez hasonló kérdésekre alakult meg, a Zero waste, 

vagyis a hulladékmentes élet mozgalom. Mit mondanak ők? Elképesztően egyszerű dolgokat, amit te 

is bármikor megtehetsz. Ezt a életmódot követőknek 5 alapszabálya van: ezek: elutasítani, 

csökkenteni, újrahasználni, újrahasznosítani, komposztálni. Mindez angolul, az öt R szabályának is 

nevezhetjük: refuse, reduce, reuse, recycle. rot. Mit takarnak ezek a szavak? 

 

Elutasítás – mit utasíthatunk el, amivel óvjuk a környezetünket? Csak felsorolásszintjén: műanyak 

szatyrokat a boltokban (vigyünk magunkkal saját táskát), szórólapokat az utcán, reklámanyagokat, 

egyszeri használatos poharakat (vigyünk magunkkal vizes- és/vagy kávés/teás üveget, termoszt), 

papírtörlőt, papírszalvétát, papírzsebkedőt (használjunk textilt),  

 

 

 

Csökkentés – csak azt vegyük meg, amire tényleg szükségünk van. Nem bitos, hogy feltétlenül 

szükségünk van a hatodik sportcipőre, a nyolcadik nadrágra, az évi kettő telefonra 

 

Újrahasználat – ide tartoznak az üveg palackok, befőttes üveg, a vászon-táskák... szóval olyan tartós 

tárgyak, amelyet többször, esetenként több célra is fel tudjuk használni. 
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Vászon táska bevásárláskor 

 

Újrahasznosítás – talán ezt kötjük össze leginkább a környezetvédelmi intézkedésekkel, ezt ismerjük 

legtöbben. Egy nagyon fontos lépés. Viszont, ha az első három pontnál odafigyelünk, akkor szinte 

nem is marad újrahasznosítható hulladékunk, de ha mégis akkor minimális. Ezt a hulladékot azonban 

érdemes szelektíven gyűjteni és elősegíteni az őjrahasznosításukat. Ugyanis, például 27 PET 

palackból egy polár pulóvert lehet készíteni, vagy 700 fémdobozból egy kerékpár készülhet. De 

újrahasznosított hulladékból készítenek zsákokat, vödröket, esőkabátot, fekvőrendőrt, 

sörösdobozokból készítik londoni metró ventilátor lapátjait és még sok mást is. 

 

 

 

Komposztálás – már előbb is volt szó az élelmiszer hulladékról. Nos, a komposztálás erre ad 
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megfelelő választ. Legtöbb esetben, fából készült ún. komposzt-ládákban szokták tárolni azokat a 

szervez hulladékokat (legtöbb esetben élelmiszer hulladék), melynek biológiai lebomlása során 

értékes humusz keletkezik.  

 

Fából készült komposzt-ládák 

 

Ennek a résznek a zárógondolataként had mondjam el azt, hogy itt elsősorban hulladék-csökkentésről 

van szó, és hulladék csökkentett életmódról, hisz demagógiai lenne azt állítani, hogy lehet abszolutt 

hulladék nélkül élni. Nem érdemes tehát itt sem szélsőségekről, végletekről beszélni, hanem 

folyamatról, lépésekről, eredményekről és részeredményekről. 

 

Az energiatakarékossák a másik ilyen, kézzel fogható tevékenység, amit mindenki meg tud csonálni, 

ha akar. Igen, ezeket a dolgokat akarni kell. Mert a kényelmi szempontok elmérgesedésével, 

hajlamosak vagyunk megfeledkezni magunkról és másokról is. Pedig néhány, egészen banális lépéssel 

képesek vagyunk csökkenteni a rezsi számláinkat, de ugyanakkor ezzel segítünk a bolygónknak is, és 

ha elég óvatosak és tudatosak vagyunk, akkor a fogyasztó készülékeink élettartamát is megnöveljük. 

Tehát egyértelműen megéri! Néhány apró praktikát felsorolok példaként: 

 

- fogmosás közben ne folyasd a csapvizet – nem csak vizet, de elektromos áramot is spórolsz 

- oltsd le, kapcsold ki, húzd ki azokat az elektromos dolgokat, kütyüket, amiket nem használsz 

– bármennyire is hihetetlen a modern telekomunikációs eszközök még stand by-ban is 

használnak energiát, sőt még a telefontöltő is, ráadásul csökken az élettartamuk 

- cseréld le az izzókat LED-re – igaz, hogy valamennyivel drágább, de kevesebb energiát 

fogyaszt és hosszabb élettartamú, mint a hagyományos izzók 

-  
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Hagyományos izzó és LED 

 

- vásárolj helyi termelőktől - Az élelmiszerek felesleges utaztatása nagyon környezetterhelő 

- ne nyomtass ki mindent 

- zuhanyozz gyorsan 

- háztartási költségeink 75%-át hűtés-fűtésre használjuk. Ha 1 fokkal alacsonyabbra állítjuk a 

termosztátot 6-10% energiát takarítunk meg, ennyivel lesz olcsóbb a hó végi rezsiköltségünk 

- a mosógép is energifelhasználásának 80%-át vízmelegítésre használja – nem kell mindent 

szétfőznünk, jó eredményeket érünk el alacsonyabb hőfokon is 
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Ez nem egy varázsszám, hanem az előcsatlakozási fejezet egyike, pontosan a 27., melyet teljesíteni 

kell, mielőtt Szerbia EU tag lesz. Ez a fejezet foglalkozik a környezetvédelemmel. Ez a fejezet, bár 

már 2016-ra ígérték, még mindig nincs megnyitva. A legutolsó információk alapján 2019 közepére 

tervezik ezt megtenni. Már ez a csúszás is beszédes. Valószínűsíthető, hogy a környezetvédelem terén 

Szerbiában nincs minden rendben, így ezen még sokat kell dolgozni.  

 

Nézzük a problémákat. Egyik legnagyobb problémának szokták felhozni a politikai akarat hiányát, 

ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ország mindenkori politikai vezetősége, még nem érett meg erre 

a feladatra. Ez a része a kormányzásnak hiányzik a politikai prioritásokból. És ha a politikum nem áll 

mögötte, akkor nincs rá pénzügyi forrás sem és nincs hozzá szakember sem. Már pedig valóban nincs. 

Szerbia jelen pillanatban a költségvetés 0,2%-át fordítja környezetvédelemre, a fejlődéshez pedig ezt 

meg kellene tízszerezni. Szerbiának az elkövetkező 25-30 évben 15 milliárd eurót kellene 
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környezetvédelembe fektetnie. Jelen pillanatban pl. olyan problémákkal kell szembenéznie az 

országnak, mint az a tény, hogy egy átlagos szerbiai polgár évi 300 kg szemetet termel. A 

szemétlerakók 70%-nak nincs meg a megfelelő körülménye az üzemeltetéshez, ehhez jön még a több, 

mint 2300 illegális szemétlerakó. A szennyvízzel se nincs jobb helyzetben az ország. Jelen pillanatban 

a szennyvizek kb 10%-át tisztítják át valamilyen technológiával. Ez a szám az EU-ban 80%. 

Szerbiában 44 víztisztító telep van, amiből csak 8 elégíti ki az EU-s standardokat. A szakértők szerint, 

legalább 300 kellene, hogy legyen ezekből a telepekből. 

 

Ez a fejezet, ez a folyamat egy cseppet sem lesz egyszerű Szerbia számára. De meg kell, hogy tegye 

elsősorban nem az EU miatt, hanem önmaga és a polgárai miatt. Ebben a folyamatban vagy 700 

különböző jogi aktust, szabályozást kell, hogy a szerb parlament meghozzon. Ez több, mint 5000 

oldal lesz. És még aztán jön a megvalósítás. Fel kell gyűrni az ing ujját. 

 

A modul témájával kapcsolatos hasznos 

linkek:  

 

https://europa.eu/european-

union/topics/environment_hu 

Az EU környezetvédelmi honlapja 

http://www.kothalo.hu/labnyom/ 

Ökológiai lábnyom-teszt 

http://www.epodzaci.org/decija-

ekologija/ekologija-za-decu 

Ekologija za decu 

https://www.youtube.com/watch?v=oBj2yycGn58 

Fogyasztói társadalom; 

https://vimeo.com/56093731 

Ember és a környezethez való viszonyulása 

https://europa.eu/european-union/topics/environment_hu
https://europa.eu/european-union/topics/environment_hu
http://www.kothalo.hu/labnyom/
http://www.epodzaci.org/decija-ekologija/ekologija-za-decu
http://www.epodzaci.org/decija-ekologija/ekologija-za-decu
https://www.youtube.com/watch?v=oBj2yycGn58
https://vimeo.com/56093731
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Önellenőrző teszt 

1. Kérdés:  Mik tartoznak a környezet legfontosabb 

elemei köze? ( 6 helyes válasz) 

1.Válasz Víz  

2.Válasz  Települési környezet 

3.Válasz Föld 

4.Válasz  Levegő 

5. Válasz Táj 

6. Válasz Élővilág 

7. Válasz Forgalom 

Helyes válaszok 1,2,3,4,5,6. válaszok  

2. Kérdés:  Mi tartozik a környezetvédelem elsődleges 

céljai közé? ( 3 helyes válasz) 

1.Válasz Anyagi javaink védelme 

2.Válasz  Hagyományaink őrzése 

3.Válasz Szellemi javaink védelme 

4.Válasz  Mindegyik 

5. Válasz Az ember egészségének védelme 

Helyes válaszok 1,3,5. válaszok 

A főbb pontok összefoglalása 

- Az ember környezete az a bennünket körülvevő világ, amelyben mindennapjainkat 

éljünk és napi aktivitásunkkal tevékenykedünk.  

- A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által, 

saját magunk által okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy 

elhárítására irányul.  

- A hulladékmentes élet mozgalom ( Zero waste) 5 alapszabálya: elutasítani, 

csökkenteni, újrahasználni, újrahasznosítani, komposztálni. 
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3. Kérdés:  Igaz vagy hamis? 

Állítás: A természeti nevelés feladata, hogy 

erősítse a gyermekben a veleszületett spontán 

érdeklődést és kíváncsiságot, melyet a világ 

jelenségei iránt tanúsít 

1.Válasz Igaz 

2.Válasz  Hamis 

3.Válasz Egyik sem 

Helyes válaszok 1. válasz 

4. Kérdés:  A piacgazdaság megerősödésével mi 

változott meg? 

1.Válasz Alvási szokásaink 

2.Válasz  Társalgási szokásaink 

3.Válasz Fogyasztási szokásaink 

4.Válasz  Eszközhasználatunk 

5. Válasz Étkezésünk 

Helyes válaszok 3. válasz 

5. Kérdés:  Hány üdítős fémdoboz kell egy kerékpár 

elkészítéséhez az újrahasznosítás 

folyamatában? 

1.Válasz 300 

2.Válasz  400  

3.Válasz 700 

4.Válasz  900 

5. Válasz 1100 

Helyes válaszok 3. válasz 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

  

 

 

Irodalomjegyzék 

Hivatkozások, források 

1. Fleischer Tamás: FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS 

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK, http://real.mtak.hu/3964/1/fleischer_fe-fejl-kor-tar-gaz-

tenyezok_kum07.pdf 

2. Kerényi A.: Környezettan. Természet és társadalom globális nézőpontból. 2003. Budapest 

3. Dr. Moser, Dr. Pálmai: A környezetvédelem alapjai, Tankönyvkiadó, 1984 

4. Környezeti, fenntarthatósági ismeretek, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság, 2011 

 

 

 

 

 

 

JOGI NYILATKOZAT 
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