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Tanulási célkitűzések 

A modul elsajátítása során megszerezhető 

szaktudás/készségek/kompetenciák leírása  

 

A modul a fenntarthatóság, valamint a azon 

belül is a fenntartható termékek elméleti és 

gyakorlati oktatásával foglakozik. A modul 

elsajátításával alapvető elméleti tudás szerezhető 

a fenntarthatóság fogalmával kapcsolatban, 

megismerhető a fenntartható fejlődés és 

fogyasztás jellemzői, majd részletesebben 

bemutatásra kerülnek a fenntartható termékek. A 

képzési anyag gyakorlati tanácsokkal szolgál 

arra vonatkozóan, hogy mindennapi életünkben 

hogyan tudunk tenni a fenntarthatóságért, 

miként tudjuk kiválasztani a fenntartható 

termékeket, és milyen egyéb módszerekkel 

tehetünk mi magunk a fenntarthatóság 

eléréséért. 

Időigény 

A modul elsajátításához szükséges becsült idő  

Körülbelül három alkalommal 2x45 perces 

tanórányi tanulás szükséges ezen modul 

tartalmának megismeréséhez, a feladatok 

teljesítéséhez, valamint a modul végén lévő 

esettanulmány elolvasásához. 

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 

A fenntarthatóság fogalmával és alapelveivel érdemes a gyerekeket minél korábban megismertetni. 

Akár már első osztályos korban el lehet kezdeni a környezettudatos életmód bemutatását, oktatását, 

majd általános és középiskolás korban komolyabban elmélyíteni a tanulók ezen ismereteit, ezzel 

elősegítve az úgynevezett élethosszig tartó tanulás – „life-long learning” – egyre elterjedtebb 

módszerét. Minél hamarabb találkoznak a gyerekek a fenntarthatóság elveivel, annál könnyebben 

beépület mindennapi életükbe a környezettudatos viselkedés és magatartás. Azokat a magatartási 

formákat, melyeket már gyerekkorban elsajátítunk nagyobb arányban követünk egész életünk során, 

mint az idősebb korban felvett, tanult normákat. A fenntarthatóság fogalmának elmagyarázása és 

értelmezése egy kisebb gyerek számára nehéz feladatnak tűnhet, de különböző formális és nem-

formális módszerekkel, játékokkal, esettanulmányokkal elősegíthetjük ezt a folyamatot. Fontos az 

olyan példák oktatása, bemutatása, melyeket a gyerekek maguk is tudnak gyakorolni mindennapi 

életük során. Ezekkel közelebb hozhatjuk a gyerekekhez a környezettudatosságot, mivel érezhetik, 

hogy ők személyesen tehetnek a környezetük megóvásáért. Ebben a tanagyagan a fenttarthatóság, és a 

fenntartható termékek elméleti ismereteinek bemutatása mellett, kifejezetten gyerekek számára 

összeállított esettanulmányokkal, játékokkal, szemléltető eszközökkel és feladatokkal igyekszünk 

megkönnyíteni ennek a fontos témának az oktatását a célzott korosztály számára. A tanagyag 

kiegészítése az oktatók részéről javasolt személyes tapasztalatokkal, élményekkel, valamint helyi 

példákkal, gyakorlatokkal. 

 

Mi is az a fenntarthatóság? 

Hivatalos megfogalmazásban: „fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen 

szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék 

szükségleteiket" – szerepel az ENSZ 1987-ben készült Brundtland jelentésében. De mit is jelent ez? A 

fenntartható életmód egy tudatosságot jelent az életvitelünkben, aminek során nem használjuk ki 

jobban a környezetünket, mint amennyire az képes megújulni. Hiszen, ha nagyobb terhelés éri a 

környezet, mint amiből az képes helyreállni „meggyógyulni”, azzal elveszik a lehetőség a jövő 

generációja számára, hogy ők is élvezhessék és használhassák a környezetünk nyújtotta lehetőségeket. 

Mindenki tehet a környezetért, de mindenki másképp. Minden embernek más a feladata a környezet 

megóvása érdekében, és ha ezeket a feladatokat teljesítjük, akkor elmondhatjuk, hogy fenntartható 

életmódot folytatunk, nem terheljük környezetünket nagyobb mértékben, mint azt szabadna.  
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A hétköznapi életünkben a fenntarthatóság nagyban összefügg a fogyasztási szokásainkkal. Nem 

szabad azonban azt hinnünk, hogy ha valaki keveset fogyaszt, az már egyben fenntartható életmódot is 

jelent. A társadalom szegény, nélkülöző csoportja ugyan keveset fogyaszt, de mégis sok esetben 

jelentős mértékben terhelik környezetüket. Ezeken az elmaradott területeken is kiemelkedő fontosságú 

lenne a fenntarthatósági ismeretek tudatosítása, emellett a helyi erőforrások hatékony kihasználásának 

növelése. Vannak azok az emberek, akik jó anyagi lehetőseikkel párhuzamosan nagymértékű 

fogyasztók, nem figyelve arra, hogy pazarló életmódjukkal elvehetik a lehetőséget a jövő 

nemzedékétől egy normális életminőségtől. A népesség ezen csoportja is fenntarthatóbbá válna, ha 

bővítenék ismereteiket a témában, hiszem anyagilag megengedhetik maguknak a környezetbarát 

megoldások alkalmazását – ami sokszor költségesebb mint a nem környezetbarát megoldások – a 

mindennapi életükben. Végül vannak az az emberek, akik valóban törekszenek a fenntartható 

életmódra, odafigyelnek a fogyasztási szokásaikra, példamutatóan viselkednek a mindennapi 

életükben. Azonban sokszor szembesülünk vele, hogy még ilyen formában is nagyobb hatással vannak 

a környezetükre, mint amennyire az meg tud újulni. Az egyéni fenntartható életvitel megteremtéséhez 

tehát látjuk, hogy két alapvető feladatcsoportot kell megvalósítanunk. Az egyik, hogy megteremtjük a 

megfelelő technikai feltételeket, melyhez megfelelő ismeretek, környezetbarát technikák szükségesek. 

A másik feladat maga a környezettudatosság, egy erkölcsi jelenség, mely alapján fontos nekünk a 

környezetünk védelme, megóvása, és emiatt a helyes tudatosság miatt hajlandóak is vagyunk tenni a 

környezetért mindennapi életünk során. A technikai elemek szoros összefüggésben állnak a 

fogyasztás, energiafelhasználás mennyiségével. Az egynek által felhasznált energia ugyanis hatással 

van a környezetre, terheli azt. Ennek csökkentésének leghatékonyabb módja, hogy minden ember 

próbálja mindennapi tevékenységével csökkenteni ezt az energiafelhasználást, következésképpen a 

környezetre gyakorolt hatást, ami ugyan egyénenként nézve minimális hatással bír, azonban az 

emberiség egészét tekintve óriási terhet vehet le a 

környezetről.
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Az egyéni fenntartható magatartás azonban nem elég a fenntartható fejlődés eléréséhez, hiszen a 

fenntarthatóság sok különböző összetevőből épül fel – éppúgy ahogy számos hatás éri környezetünket. 

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a környezeti pillér mellett, a gazdasági és a 

társadalmi pilléreken. Az eléréséhez mindhármat együttesen, egymással való kölcsönhatásaik 

figyelembevételével kell vizsgálni a fenntartható fejlődést elősegítő programok kidolgozásakor, illetve 

a konkrét intézkedésekben. Látjuk tehát, hogy a fenntarthatóság eléréshez az egyéni törekvéseknél 

többre is szükség van, nagyobb politikai és társadalmi programok és stratégiák is kellenek azért, hogy 

globálisan haladjunk az effajta fejlődés irányába. Ezekre a nemzeti és nemzetközi folyamatokra 

azonban a legtöbb embernek nincs befolyása így próbáljunk azokra a tényezőkre, feladatokra 

koncentrálni, amikkel mi, legyünk akár gyerekek vagy felnőttek, személy szerint tehetünk a 

környezetünk megóvásáért. 
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Fontos még megjegyezni, hogy a hosszú távú, fenntartható társadalom eléréshez nem feltétlen arra van 

szükség, hogy a jelenlegi környezeti problémákat orvosoljuk óriási pénzeket igénylő megoldásokkal, 

hanem sokkal inkább arra, hogy véget vessünk azoknak a magatartási formáknak, és társadalmi 

tevékenységeknek, megoldásoknak, melyek folyamatosan újrateremtik a környezeti problémákat és 

melyek akadályozzák a környezeti megújulást. 

Fenntartható fogyasztás 

A fogyasztási szokásaink, mint azt már említettük jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy mennyire 

terheljük a környezetet, hogy mennyire tekinthető fenntarthatónak az életmódunk. A fenntartható 

fogyasztás olyan fogyasztást jelent, amely bármennyi ideig folytathat anélkül, hogy kimerítené az 

erőforrásokat, vagy felborítani a környezet, a társadalom, valamint a gazdaság egyensúlyát. A 

fenntartható fogyasztás nem jelenti feltétlenül a fogyasztás mennyiségének csökkentését, hanem 

inkább arra irányul, hogy a jelenlegi termékekről fenntartható termékekre térünk át, illetve, hogy a 

szokásainkat is fenntarthatóvá tesszük. Erre példa, hogy az, ha átállunk a megújuló energiaforrások 

használatára, nem jelenti ezt, hogy kevesebb energiát használhatunk fel, csupán az energiaszükséglet 

már forrásból történő fedezésére irányul. Ettől a ténytől függetlenül mai világunkban fontos lenne a 

fogyasztás mértékének a csökkentése is, mivel jelenleg az Európai Unióban a fogyasztás folyamatosan 

növekszik, aminek egyik fő oka, ismét a nem megfelelő termékek előnyben részesítése. Erre a 

jelenségre példának a fehérjefogyasztás említhető. Az Únió lakossága a szervezetünk számára 

szükséges fehérjeszükségedének 60%-át hús elfogyasztásával biztosítja. A hús termeléséhez és 
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feldolgozásához nagy mennyiségű vízre, földterületre és takarmányra van szükség. Ha az európai 

átlagemberek a napi húsfogyasztásukat megfeleznék – vagyis más forrásokból biztosítanák a 

fehérjeszükségletet – akkor ezzel a mezőgazdasággal kapcsolatos üvegházhatás 25-40%-al, a szintén 

káros nitrogén-kibocsátás, pedig 40 %-al csökkenhetne. A fogyasztás növekedése az élelmiszeriparon 

kívül megfigyelhető számos más területen is, mint például a ruhaipar – az emberek több ruhát 

vásárolnak, és kevesebb ideig is hordják őket, főként a divatirányzatok hatására -, ez elektronikus 

készülékek területék - folyamosan újabb fejlesztések megjelenésével ösztönzik az embereket, hogy 

minél gyakrabban cseréljék újra az eszközeiket -, autóipar, turizmus.  

 

 

Azt, hogy milyen szintén használja ki az emberiség a földet az ökológiai lábnyom fogalmával és 

számításával is szokták kifejezni. Az ökológiai lábnyom megmutatja, hogy a Föld népességének egy 

bizonyos részének (ami lehet akár egyetlen ember, vagy egy város, ország, földrész is) mennyi 

ivóvízre, földre, és tengervízre van szüksége ahhoz, hogy önmagát képes legyen fenntartani. A Global 

Footprint Network 2010. évi felmérése alapján 2007-ben az ökológiai lábnyom világátlaga 

emberenként 2,7 globális hektár, ami összesen 18,0 milliárd hektárt jelent. A személyenként 1,8 

globális hektár (összesen 12 milliárd hektár) világátlagú biokapacitást figyelembe véve, ez átlagban, 

személyenként 0,9 globális hektárral haladja meg környezeti lehetőségeinket, ami összességében 6 

milliárdnyi túlzott igényt jelent. 
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Saját ökológiai lábnyomunkat könnyedén kiszámíthatjuk az alábbi weboldal segítségével: 

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

 

Fenntartható termékek 

A fenntartható fogyasztás elérésének egyik legmeghatározóbb eleme, hogy fenntartható, 

környezetbarát termékeket vásároljunk, használjunk életünk minden területén. De mitől lesz egy 

termék fenntartható, vagy más néven zöld? Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy mely tényezők 

befolyásolják a termékek környezetre gyakorolt hatását, hogy a gyártók miként tudják termékeiket 

környezetbaráttá tenni, és hogy mik azok a dolgok, amikre figyelnünk kell a vásárlás során. 

 

Fenntartható terméknek nevezzük azokat a termékeket, melyek környezeti, gazdasági és társadalmi 

előnyöket biztosítanak, és igényeket elégítenek ki, miközben védik a környezetet a termék egész 

életciklusa alatt, vagyis a nyersanyagok kitermelésétől a végső felhasználásig. A fenntartható 

termékeknek 6 fő jellemzőjét nevezhetjük meg: 

1. Az ügyfelek elégedettsége: azok a termékek és szolgáltatások, melyek nem elégítik ki az 

ügyfelek igényeit, ezáltal nem felelnek meg az elvárásaiknak nem fognak hosszútávon 

életképes termékek maradni a piacon 

2. Környezetvédelmi és társadalmi igények együttes kielégítése: a tisztán környezetvédelmi 

termékekhez képest a fenntartható termékek a környezeti jelentőség mellett a társadalmi 

szempontokra is összpontosítanak. 

3. Termék életciklus: egy termék akkor tekinthető fenntarthatónak, ha egész „életében”, vagyis a 

teljes életciklusában környezetbarát. Ez azt jelenti, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy a 

nyersanyagokat kivonják a környezetből és megkezdődik a termék előállításának legelső 

lépése, addig a pillanatig, amíg megtörténik a végső felhasználás és a végtermékek 

elhelyezése, se a termék, sem pedig a vele kapcsolatos folyamatok nem károsítják tartósan a 

környezetet. 

4. Jelentős fejlesztések megvalósítása: a fenntartható termékeknek hozzá kell járulniuk a 

környezeti és társadalmi problémák kezeléséhez globális szinten 

5. Folyamatos fejlődés: mivel a technológiák, a tudás és a társadalmi igények folyamatos 

fejlődésen és változáson mennek keresztül, a fenntartható termékeket is ehhez mérten kell 

folyamatosan fejleszteni, a társadalmi és környezeti változások figyelembevételével 

6. Versenyképes feltételek megteremtése a termékek számára: a fenntartható termékek előállítása 

sokszor magasabb költségekkel jár a gyártók számára, ezért versenykésességük sok esetben 

elmarad a nem környezetbarát termékektől. A fogyasztók magasabb áron jutnak hozzá a zöld 

termékekhez, ami sok esetben a vásárlási hajlandóság csökkenésével jár. Fontos, hogy ezeket 
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a termékeket ugyanannyira versenyképessé tegyék, amihez egy tudatos fogyasztói 

társadalomban hozzájárulhat már önmagában az is, hogy a termék környezetbarát. 

 

Mi teszi a termékeket fenntarthatóvá? 

A gyártók, vállalatok sokféle megoldást választhatnak és alkalmaznak annak érdekben, hogy 

fenntarthatóvá tegyék termékeiket. Az, hogy környezetbarát legyen egy termék sok szempontból 

megközelíthető. Minél több ilyen szempontot vesz figyelembe egy gyártó cég, annál nagyobb 

eredményt tud elérni, vagyis annál környezetbarátabb terméket képes létrehozni. 

Egyes terméknél a gyártók azt emelik ki, hogy a termék kiváló eredményeket érte el az úgynevezett 

életciklus-felmérés alapján, vagyis, hogy a teljes „élet” vizsgálva nem gyakorolt maradandó negatív 

hatást a környezetére. Más vállalatok, azokat az erőfeszítéseiket emelik ki, hogy a terméke előállítása 

során felelősségteljes munkaerőt alkalmaznak, olyan munkafeltételeket teremtenek, melyek nem 

károsítják a környezetet, valamint a közösség és a munkavállalók egészségének és biztonságának 

érdekében a termékeket ellátási láncon keresztül felelősségteljes munkaerő, a közösség és a 

munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében alkalmazott gyakorlataikat. Néhány 

cég arra hívja fel a vásárlók figyelmét, hogy termékeik előállításánál mind az anyagkiválasztás, az 
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alkalmazott eljárások, a logisztikai optimalizálás és a csomagolási lehetőségek szempontjából a 

környezettudatosság szem előtt tartásával tervezték meg a folyamatokat. Mások az olyan egyedi 

jellemzőkre összpontosítanak, mint a szén-dioxid-kibocsátás, az újrahasznosított tartalom, vagy a víz- 

és energiahatékonyság szempontjai. Egyes vállalatok - különösen az építőiparban - környezetvédelmi 

terméknyilatkozatokat készítenek, fenntartható folyamataik leírására, amelyek kiterjednek az 

életciklusra gyakorolt hatásokra és egyéb környezeti adatokra. Más vállalatok kifejlesztették saját 

egyéni megközelítésüket a fenntarthatósági teljesítmény értékelése és javítása érdekében. 

 

Azt be kell látnunk, hogy majdnem minden termék hatással van a környezetre. Még a saját kertünkben 

termelt zöldségek is hatással vannak környezetünkre, hiszem a termeléshez vízre, és a föld 

tápanyagjaira is szükségünk van, tehát a kerti paradicsom és paprika is igénybe veszi a természeti 

erőforrásokat. Tehát amikor környezetbarát termékről beszélük, jobb, ha egy olyan jelzőre gondolunk, 

ami összehasonlítja egy termék környezetre gyakorolt hatásait egy korábbi hasonló termék, vagy 

versenytárs termék hatásaival.  

 

Egy termék környezettudatosságának értékelésekor a fő szempont azonban, hogy a termék milyen 

mértékben van hatással a környezetünkre. Egy termék fenntarthatósági jellemzőit az alábbi ábra 

foglalja össze: 
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A következőkben a legfontosabb jellemzőket vizsgáljuk meg részletesebben. 

1. Erőforrásbázis 

Minden termék előállításához erőforrásokra van szükség. Az, hogy a gyártás, termelés során milyen 

típusú – megújuló, vagy nem megújuló erőforrásokat – használnak, hogy ezeket a forrásokat miként 

kezelik, az erőforrások megőrzésének és védelmének szintje, módszere nagymértékben hozzájárul 

ahhoz, hogy egy termék felhasználható terméknek számít-e. Ezzel kapcsolatban érdemes néhány szót 

szólni az erőforrások típusairól. A nevében is benne van, hogy a megújuló, vagy más néven alternatív 

életciklus 

hatások és 

előnyök 

az emberekre és 

a környezetre 

veszélyes 

anyagok 

felhasznált 
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erőforrásokhoz tartoznak azok a források, melyek képesek megújulni, tehát a használatuk során „nem 

fogynak el”. Ezeknek az erőforrásoknak az előnyben részesítése mindenképpen fontos, ha 

fenntarthatóságról beszélünk. Ide tartoznak azok a források, melyek biztosítják a Föld folyamatainak 

energiáit, úgymint: 

- napenergia 

- vízenergia 

- szélenergia 

- geotermikus energia 

- biomasszából nyert energia 

Jellemzően ezeknek az energiaforrásoknak a felhasználása költségesebb technikákat, technológiákat 

igényel, de a környezetvédelem szempontjából mindenképpen hatékonyabbak, mint a nem megújuló 

erőforrások. 

Ezekkel szemben a nem megújuló erő és energiaforrások a használt során felhasználásra kerülnek, 

fogynak. Újratermelődésükhöz legtöbb esetben évmilliókra van szükség, ezért fontos, hogy ezeket az 

erőforrásokat csak a szükséges mértékben használjuk, mert egyszerűen elfogynak a Földről. Ide 

tartozik többek között: 

- olaj 

- földgáz 

- szén 

- nukleáris energia 

 

Az erőforrások kezelésénél, megőrzésénél és védelménél az egyik legfontosabb (az alapvető 

fenntarthatósági feladat a teljes életciklus során a folyamatos helyreállítás, az újrafelhasználás és az 

újrahasznosítás biztosítása. Ha az erőforrásokat túl nagy mértékben, túl gyorsan használják fel, akkor 

az megnehezítheti, vagy lehetetlenné teheti, hogy a jövő generációi is hozzáférjenek ezekhez a 

forrásokhoz. 

2. Életciklus hatások és előnyök 

Ez általában egy számszerűsítési folyamat, melyben számadatokkal mutatják ki a környezetre 

gyakorolt hatások egy kiválasztott csoportját és az erőforrásáramlást a termékrendszeren keresztül. 

Ez általában az ütközési kategóriák és erőforrás-áramok egy kiválasztott csoportjának számszerűsítését 

jelenti az egész termékrendszeren. Az életciklus értékelésére vonatkozó, úgynevezett ISO szabványok 

megjelenésével számos adat, eszköz és folyamat került kifejlesztésre az életciklus hatásainak 

mérésére. Az ISO - International Organization for Standardization – vagyis a Nemzetközi 

Szabványügyi Szervezet által létrehozott és kiadott ISO szabványok tulajdonképpen nemzetközi 

szabványokat jelentenek, amik a minőségbiztosítási rendszer szabványosított követelményeit 
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tartalmazzák. Ezekkel a rendszerekkel könnyebb értékelhetőek az egyes termékek és a termékek 

minősége nemzetközi viszonylatban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az eszköz a legjobb a 

globálisan is jelentős hatások megértéséhez és értékeléséhez, mint például a termékrendszernek az 

éghajlatváltozásra gyakorolt hatása (többek között az üvegházhatást okozó gázok mennyiségével, mely 

a termék életciklusa alatt kerül kibocsátásra). Az eszköz számszerűsített adatokat is nyújt az 

erőforrások áramlásáról és felhasználásáról, mint például a termelés során felhasznált megújuló és nem 

megújuló energia mennyisége, vagy a keletkező hulladék mennyisége. 

3. Veszélyes anyagok kockázata 

A legjobb esetben a termelés tervezési szakaszában a gyártók teljesen megszűntetik és kizárják a 

veszélyes anyagok felhasználást. Azonban vannak olyan termékek, amiknél ez nem megoldható. 

Egyes termékek, mint például az elemek vagy fénycsövek veszélyes, vagy potenciálisan veszélyes 

anyagokat tartalmaznak. Ezeknél a termékeknél fontos tudni, hogy hogyan kezelik a munkavállalók és 

a fogyasztók ezen veszélyes anyagoknak való kitettségét, valamint, hogy hogyan kezelik azokat 

helyzeteket, mikor ezek a veszélyes vagy potenciálisan veszélyes anyagok bármilyen mértében a 

környezetünkbe kerülnek. A veszélyes anyagok helyreállítása kulcsfontosságú a környezetvédelem 

szempontjából. 

4. Társadalmi-gazdasági tényezők 

Ezek a tényezők számos társadalmi kérdést tartalmaznak a termékek előállítása és a termékek 

életciklusa során felmerülhetnek. Ide tartozik többek között, hogy a vállalatok, hogyan kezelik a 

munkavállalókat, hogy a bevételek és a nyereség, ami a termékek előállításával és értékesítésével jön 

létre miként kerül elosztásra, de itt említendő meg a gyermekmunka is. Ennél a fenntarthatósági 

jellemzőnél fontos, hogy figyelembe veszik-e a az életciklus során a termék legfontosabb társadalmi-

gazdasági előnyeit, és megfelelnek-e az erre vonatkozó szabványoknak. Sok szervezetnek magatartási 

és etikai kódexei vannak ezekre a kérdésekre, melyeket a szervezet minden tagjának be kell tartania.  

5. Költségek 

A termelésbe épített költségek gyakran elmaradnak egy termék tényleges árától. A termék 

életciklusához tartozó összköltség, nem csak magát a gyártási és előállítási költségeket foglalja 

magába, hanem például a gyártás során keletkező hulladék kezelését; az előre nem becsülhető 

anyagvesztességeket; a munkavállalók egészségével és biztosításával kapcsolatos kiadásokat; a 

védőeszközök költségeit; stb. Ez az összes költség még mai napig legtöbb esetben nem tartalmazza a 

termelés környezetre gyakorolt hatásainak eszmei költségeit, mint pl.: a károsanyag-kibocsátás, a 

zajszennyezés, vagy a természeti erőforrások, mint a víz és a levegő használatának értékét, hiszen ezek 

a gyártóknak nem jelentenek tényleges költséget, azonban a társadalom számára igen.  
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Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy számos tényező játszik szerepet abban, hogy egy termék 

fenntartható-e, vagy sem, és mindegyik jellemző figyelembevétele egy termelés során sokszor nagyon 

nehéz, költséges, néha lehetetlen feladat. Ennek ellenére a gyártóknak és a termelőknek a fenntartható 

fejlődés és termelés jegyében törekedniük kell arra, hogy minél több jellemzőt betartsanak, és a 

termékeik életciklusa során minél kevesebb negatív hatást gyakoroljanak a környezetre. 

Hogyan válasszunk fenntartható termékeket? 

A fentiek után biztosan felmerült bennünk a kérdés, hogy mi, mint egyszerű vásárlók / fogyasztók 

honnan tudhatjuk, hogy a termék, amit meg szeretnénk vásárolni mennyire fenntartható? Vajon a 

gyártó mennyire figyelt oda a fent szereplő jellemzőkre? Erre szolgálnak a szerencsére egyre 

elterjedtebb termék címkék, logók, és egyéb jelölések.  A fogyasztói tájékoztatás legfontosabb 

eszközei a témában az úgynevezett „zöld termékjelzések.”  Ezeknek számos különböző formájával 

találkozhatunk, de a lényegük azonos, méghozzá, hogy ismertessék a fogyasztóval, hogy az a bizonyos 

termék valamilyen formában környezetbarát terméknek számít. Ezeknek a termékjelzéseknek fő célja 

és feladata, hogy mindenki számára egyértelmű és hiteles tájékoztatást adjon a termék környezethez 

való viszonyáról, arról, hogy a termék a teljes életciklusa során milyen mennyiségű terhelést gyakorolt 

a környezetre, illetve, hogy milyen egészségügyi hatásai vannak. A tájékoztatás mellett másik fontos 

szerepe, hogy segítse a vásárlót a helyes fogyasztói döntés meghozatalában. Ezekkel a jellemzőkkel 

ezek a termékjelzések a környezettudatos nevelés, felvilágosítás fontos eszközeinek tekinthetőek. 

Jelölések lehetnek az emblémák, termékjelek, szövegek, feliratok, betűjelek, piktogramok.  Sajnos sok 

vásárló nem szán időt és energiát arra, hogy elolvassa, megismerje ezeket a jelzéseket, így a döntései 

során sem veszi figyelembe a környezetvédelmi szempontokat, ezáltal nem részesíti előnyben 

vásárlásai során a fenntartható termékeket. Szintén akadályozza a környezetbarát termékek vásárlását 

a már említett árprobléma, ugyanis a fenntartható termékek sokszor magasabb előállítási költséggel 

rendelkeznek így eladási áruk is magasabb. A szegényebb társadalmi rétegek ezért sokszor nem 

engedhetik meg maguknak e termékek megvásárlását. Felmerülhet még az a probléma is, hogy a 

fogyasztók egyszerűen nem tudják értelmezni ezeket a termékjelzéseket. Sok esetben nehéz a 

különböző címkék összehasonlítása, mivel azok gyakran nagy mennyiségű információt tartalmaznak, 

nagyon eltérő módokon feltűntetve. Az ebben való eligazodáshoz a agyar fogyasztóknak segítségükre 

van a Tudatos Vásárlók Egyesülete által létrehozott termékcímke adatbázis, amely legalább 50 

termékcímke bemutatását és 3 skálás értékelését tartalmazza. Olyan emblémák leírását és értékelését 

tették közzé, amelyek elterjedtek, a mögöttes tartalmuk megismerhető. Nézzünk néhány példát az 

ilyen zöld termékjelzésekből. 
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Gyakran látható termékjelzések 

1. Energiacímke 

Az Európában egységesen használt és elfogadott energiahatékonysági címke egy olyan 

tájékoztató lap, amely tartalmazza többek között az egyes elektromos gépek (pl.: hűtő, 

fagyasztó, mosógép), energiafelhasználására vonatkozó adatait. A címkén szerepeltetni kell 

- a termék gyártójának nevét, védjegyét 

-  készülék típusát 

- az energiaosztályát (A, B, C, D, E, F, G) 

- hogy a termék rendelkezik-e valamelyikkel: európai ökocímke vagy magyar Környezetbarát 

Védjegy 

- piktogramokat, melyek kiemelik a teljesítmény, illetve tulajdonságot 

A termék energiahatékonyságánál a „G” energiaosztály a legrosszabb osztályt jelöli, az „A” 

pedig a legjobbat. A „G” osztályos termékek akár két és félszer többet is fogyaszthatnak, mint 

az „A” kategóriába tartozó áruk. A technológiai fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt 

évtizedben megjelentek az A+, A++ és A+++-os elektromos termékek is. 
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2. Környezetbarát termék címke 

Ennek a hazai ökocímkének a használatát 1997-ben tették lehetővé. Azoknál a termékeknél és 

szolgáltatásoknál használhatóak, amelyeknek negatív környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, 

mint a hasonló célt szolgáló termékeké és szolgáltatásoké. Használatnak lényege, hogy a 

előnyben részesülhessenek azok a termékek, melyek életciklusuk során bizonyítottan kisebb 

mértékű terhelést jelentenek környezetükre, mint a hasonló termékek (újrahasznosított, 

újratölthető, komposztálható, csökkentett erőforrás felhasználás, nincs veszélyes anyag 

tartalma). 
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3. EU Organic termékjelölés 

Ezt a jelölést azokon az élelmiszer termékeken lehet feltűntetni, melyek környezetünkre kedvező 

módon, jogszabályban rögzített körülmények között kerülnek előállításra. Ezeknek a 

körülményeknek, követelményeknek való megfelelést független szervezetek tanúsítják. A 

termékeket és az előállítást folyamatosan ellenőrzik, ezzel garantálják a fogyasztók számára, hogy 

ténylegesen bio- ökológia termelésből és termesztésből származó gyümölcsöket, zöldségeket, húst, 

vagy ezekből készült élelmiszereket vásárolnak. Az ökológia termelés és termesztés szabályai az 

egész Európai Unió területén egységesek.  Az EU Organic jelölését minden olyan csomagolt 

bioterméken kötelező feltüntetni, amelyet az Európai Unióban állítanak elő. 

 

 

4. FSC termékjelölés 

Szinten sokszor találkozhatunk ezzel a címkével a faipari és ahhoz kapcsolódó termékeken. Az 

FSC a felelős erdőgazdálkodást igazoló tanúsítványrendszer. Ez a minősítés biztosítja a 

fogyasztók arról, hogy a terméket előállító az erdőgazdaságok, faipari üzemek, bútorgyárak 

betartják a Forest Stewardship Council szervezet előírásait, és így a termékek megfelelnek a 

környezettudatos és társadalmilag felelős termelés, gyártás feltételeinek. Ezekhez a szabályokhoz, 

előírásokhoz tartozik például, hogy gyártás során nem üldöztek el őshonos erdőlakókat, nem 

pusztítottak el természetvédelmi területeket, nem termeltek génmódosított fafajtákat, nem 

használtak veszélyes növényvédő szereket, a kivágott fák helyére újakat telepítettek. FSC 

jelöléssel találkozhatunk például papír termékeken, kiadványokon, csomagoló anyagokon, 

bútorokon. 3 különböző FSC jelzést különböztetünk meg: 

- FSC 100% - ami mutatja, hogy a termék FSC tanúsított erdőgazdálkodásból származó 

alapanyagokat tartalmaz és megfelel a szervezet környezetvédelmi és szociális 

követelményeinek. 

- FSC Mix – a termék tartalmaz FSC tanúsított erdőgazdálkodásból származó alapanyagot, 

újrahasznosított anyagot vagy más ellenőrzött forrásból származó összetevőt 

- FSC Recycled – a termék újrahasznosított alapanyagból készült, de tartalmazhat első 

felhasználású – vagyis nem újrahasznosított – alapanyagot is.  
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5. Zöld Pont védjegy 

Németországból indult nemzetközi védjegyrendszer – eredeti nevén Der Grüne Punkt – mellyel 

számos különböző terméken találkozhatunk. Alkalmazhatják ételeken, italokon, irodai 

termékeken, háztartási cikkeken. A jelölés azt tudatja a fogyasztóval, hogy az adott termék 

csomagolásának a kibocsátója a gyártás során megfelel a hulladék-hasznosítási jogi előírásoknak. 

Hazánkban ezt a védjegyet csak az ÖKO-Pannon Nonprofit szervezet hozzájárulásával lehet 

használni.  

 

 

6. NaTrue minősítés jelölés 

Kozmetikai termékeken találkozhatunk ezzel a fajta termékjelöléssel, melyeken egy erre a célra 

létrehozott szervezet szigorú kritériumok szerint minősíti a kozmetikumokat. A egységes 

minősítés létrehozásának oka az volt, hogy az egyre többféle kozmetikai jelölések miatt egyre 

nehezebbé vált az értékelés mind a kereskedők, mind pedig a fogyasztók számára. A minősítés 

során szigorú etikai és környezeti követelményeket alkalmaznak pártatlan szakértők segítségével. 

A kozmetikai termékek gyártói a jelölést három különböző fokozatban tudják megszerezni a 

termékeiknek: 

- egy csillagos jelet, csak a természetes alapanyagokat tartalmazó kozmetikumok kaphatják meg 

- a két csillagos jel megszerzéséhez szigorúbb követelmények tartoznak, ugyanis ezeknek a 

kozmetikumoknak az összetevőinek legalább 70%-ának ökogazdálkodásból kell származnia 

- a három csillagos jelölés már csak azoknak a termékeknek jár, amiknek az összetevőinek 

minimum 95% ökogazdálkodásból származik 
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Más, gyakran látható címkékről, jelzésekről és jelölésekről további információ szerezhető a 

termékcímke adatbázisból.  

Tudatos vásárlási szokások, fenntartható fogyasztás 

Amellett, hogy a fogyasztásunk, bevásárlásaink során a környezetbarát termékeket részesítjük 

előnyben, vannak egyéb kis dolgok, praktikák, melyek betartásával még inkább hozzájárulhatunk a 

fenttartható fogyasztáshoz és ez által környezetünk védelméhez. Ebben a részben összeszedtünk 

néhány tippet, jó gyakorlatot, melyek alkalmazásával környezettudatosabb életmódot érhetünk el. 

Hasznos tippek, jó gyakorlatok a mindennapokra 

1. Támogatod azt a terméket, amit megveszel 

Mivel te döntöd el, hogy milyen termékeket vásárolsz meg, ezzel együtt a mellett is leteszed a 

voksod, hogy mit és kit támogatsz. Ha környezetbarát termékeket vásárolsz azzal nem 

támogatod a környezetszennyezést, vegyszerezést, gyermekmunkát, káros és felesleges dolgok 

tömeges gyártását. Fontos szempont, hiszen, ha senki nem vásárolná ezeket a termékeket, 

akkor a gyártásukra sem lenne igény, egyszerűen eltűnnének a piacról. 

 

2. Csak azt vegyük meg, amire valóban szükségünk van! 

A környezetre gyakorolt terheket, akkor csökkenthetjük, ha fogyasztási szintünket a 

szükségleteink szintjére csökkentjük. Sajnos a mai világunkban általánosan elmondható, hogy 

az élelmiszerek egyharmada hulladékként végzi, ami fölösleges pocsékolás a környezettel 

szemben. Kiváló megoldás a nem szükséges termékek megvásárlásának elkerülésére, ha 

minden vásárlás előtt cetlit írunk. Írjuk össze mire van szükségünk, és csak azokat tegyük be a 

kosárba. Ezzel elkerülhetjük az üzletek által alkalmazott trükköknek – szépen elrendezett 

polcok, akciók - való elcsábulást is, mellyel fölösleges pénzköltésre ösztönzik a vásárlóikat. 

 

3. Válasszuk a hazai termékeket! 

Mindig próbáljuk azokat a termékeket megvásárolni, ami legkevesebbet utazott, amíg kikerült 

az üzletek polcaira. Hiszen a külföldről érkező termékeket a hosszú út alatt hűteni, tartósítani 
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kell, és szállításukhoz és rengeteg energiát használnak fel. Élelmiszerek esetén az utazás során 

sokszor beltartalmi értékük is csökken. Emellett nagyon fontos szempont, hogy ha hazai 

terméket vásárolunk, azzal a helyi termelőket támogatjuk, míg, ha külföldi terméket, akkor 

még csak nem is a külföldi termelőt, hanem leginkább a kereskedőt és a szállító céget, mivel 

az áru értékéből a termelő részesedik a legkisebb mértékben nagy szállítási távolságok esetén. 

 

4. Vásároljunk helyben 

A nagy áruházak helyett igyekezzünk minél több mindent a legközelebbi piacon beszerezni. 

Egyrészt így nagyobb a garancia arra, hogy friss árut vihetünk haza, másrészt legtöbb esetben 

a piacokon kevesebb csomagolóanyagot használnak, mint az áruházak előre csomagolt 

termékei esetén. A piaci árusokkal emellett személyes kapcsolatot is építhetünk ki, és 

barátságos vásárlási légkörben tölthetjük el ezt a tevékenységet.  

 

5. Minden vásárláshoz vigyünk magunkkal vászonszatyrot, vagy kosarat!  

A műanyag bevásárló szatyrok környezet számára feldolgozhatatlan hulladékokat jelentenek. 

Elkészítésük és elhasználódásuk külső negatív költsége nem jelenik meg az árában. A 

vászonból készült szatyor, vagy kosár egyáltalán nem szennyezi a környezetet, emellett külön 

költséget sem jelent számunkra a bevásárlás során. 

 

6. A szemét a legdrágább! 

A szemét értelmetlen pénzkidobás számunkra és terhelés a környezetnek. Ezért minden 

esetben kerüljük a fölösleges termékek vásárlását, mindig gondoljuk végig, hogy mennyit 

dobunk majd ki abból, amit megveszünk.  

 

7. Figyeljünk rá, hogy mennyi műanyagot viszünk haza 

Ha már a szatyrokkal csökkentettük a műanyag mennyiséget érdemes odafigyelni a vásárolt 

áruk csomagolására is. Válasszuk az egyszerűen csomagolt árukat, illetve keressük a 

visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolásokat. 

 

8. Olvassuk el a címkéket! 

Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros (és felesleges) anyagot tartalmazhatnak. 

Érdemes minden esetben megnézni és értelmezni a termékeken található jelöléseket, 

minősítéseket, és az alapján választani a termékek közül, hogy melyek környezetbarátabbak. 

 

9. Tartós használat! 

Mindig próbáljuk elkerülni az eldobható termékek vásárlását és használatát. Ezen termékek 

tömeges előállítása és használatuk után való kidobása nagymértékű környezetszennyezéssel és 
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energiapazarlással jár. Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása és kidobása 

energiapazarlással és környezetszennyezéssel jár. 

 

10. Nem mindegy mit választasz! 

Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, hogy ki 

állítja elő, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül. 

 

11. Kerüld a hajtógázas termékeket! 

 A hajtógázas dezodorokat és egyéb flakonokat úgy ismerjük meg, hogy amikor lenyomjuk a 

 gombját, folyamatosan jön belőle a permet. Lehetőleg ilyen terméket ne vásároljunk. A 

 legtöbbjében ugyanis a freon nevű gáz löki ki a benne lévő anyagot, mellyel együtt a freon is a 

 szabadba kerül. Jelentősen hozzájárulnak az ózonréteg ritkulásához, mely katasztrofális 

 következményekkel járhat, ha a mostani ütemben folytatódik tovább. A vegyiparban használt 

 vegyület, amely a légkörbe jutva erősen hozzájárul az ózonréteg ritkulásához. 

 

 

 

 

A modul témájával kapcsolatos 

hasznos linkek:  

Hasznos weboldalak további 

olvasásra  

Ökológiai intézet - Mit vegyünk a boltban 

https://www.youtube.com/watch?v=8XgQ5S-CvCg 

 Hordható fenntarthatóság 

https://www.youtube.com/watch?v=EikMz6Yj2nU 

Fenntartható és környezetbarát gyártás a Mapei-nél 

https://www.youtube.com/watch?v=ERHarK7KBdY  

Te tudod, hogy mekkora az ökológiai lábnyomod? 

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

Élj kisebb lábon! 

https://www.youtube.com/watch?v=D8fvpjgvqM8 

A fogyasztás csökkentése 

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

Ökolábnyom kiszámítása 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=rDjXRIqRWfo
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Esettanulmányok/Jó gyakorlatok  

1. Esettanulmányok a természet túlzott kihasználására 

A Húsvét-szigetek 

A szigetcsoport a Csendes óceánban található, körülbelül 3200 km-re Dél-Amerikától. Az első 

telepesek, akik kb. 15 évszázaddal ezelőtt érkeztek meg a szigetekre, a polinézek voltak. 

A szigeteken félszáraz klíma uralkodik, de ezt régen gazdag fás és füves vegetáció javította, 

amely felfogta és megtartotta az esővizet. A kb. 7000 szigetlakó növényeket termesztett, csirkét 

tartott, halászott, és kis falvakban lakott. A Húsvét-szigetek kultúrájának gazdagságát mutatják a 

tömör, nyolc méter magas, vulkáni eredetű obszidián-szobrok, amelyeket fatörzseken és 

görgőkön vonszoltak a helyükre a szigeteken keresztül. 

Amikor a 17. században az európai telepesek megérkeztek a Húsvét-szigetekre, ezek a szobrok, 

amelyeket „Moai”-ként ismerünk, már csak egy egykor gazdag civilizáció maradványai voltak. 

Ennek a civilizációnak a pusztulását a korlátozott forrásalapok megtizedelése indította el. 

Ahogy a Húsvét-szigeti populáció növekedett, lakosai kiirtották az erdőket, és egyre több 

területet alakítottak át a mezőgazdasági művelés érdekében. A fát eltüzelték, házépítésre, 

csónakkészítésre és vallási célokra (a Moai szobrok szállítására) használták fel. 

Elérkezett az idő, amikor az utolsó fa is eltűnt a szigetről. Nem lehetett több halászcsónakot 

készíteni, s ezért élelmiszerhiány alakult ki. Az erdőpusztítás erózióhoz és további 

élelmiszerhiányhoz vezetett. Az emberek fokozatosan a barlangokba költöztek. Fegyveres 

konfliktusok következtek, megjelent a rabszolgaság, sőt néhány embercsoport kannibállá vált a 

túlélés érdekében. 

A heringhalászat Norvégiában 

A norvég heringhalászat az 1950-es évekig nem haladta meg a halpopuláció regenerációjának 

természetes kapacitását. A ’60-as évek elején azonban a halászati vállalatok forgalma drámaian 

megnőtt. Néhány év alatt a hering csaknem teljesen eltűnt, az országban pedig összeomlott a rá 

épülő iparág. Az 1970-es években törvényt hoztak a heringhalászat betiltására: a heringpopuláció 

csak napjainkra kezd lassan helyreállni. 

 

2. Esettanulmány – Fenntartható termelés és fogyasztás 

Az esettanulmány főszereplője a Kelet-Angliai Norforkban található helyi organikus élelmiszer 

ellátó Eostre Organics. Az Eostre Organicsnak kilenc helyi termelő a tagja. 

Biotermékeiket boltokban, piacon, valamint házhoz szállítás útján is árulják, valamint a helyi 
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kórház és iskola élelmiszer beszállítói közé tartoznak. Csak olyan termékeket hoznak be más 

területről, melyek nem termeszthetőek ebben a régióban, minden egyéb termékük helyi termelőtől 

származik. 2004-ben felmérést készítettek az Eostre Organics vásárlóinak körében, melyben a 

megkérdezetteknek arra kellet választ adniuk, hogy miért vásárolnak az Eostre-tól organikus 

élelmiszert. A válaszok alapján 13 fő okot neveztek meg, ami miatt vásárolják a termékeiket, 

melyeket az alábbi táblázat mutat be. Az első helyen szerepelnek azok az okok, melyeket 

legtöbbször említettek a vásárlók, az utolsó helyen pedig azok, amiket legritkábban. 

 

 

3. Esettanulmány – Mit tudunk a fenntartható termékekről? 

A marketing szakemberek tudják, és szem előtt tartják, hogy a vásárlók egyszerű üzeneteket 

akarnak, főleg, hogy egy túl zajos, túlinformált világban élnek. De az igazán fenntartható 

termékek és eljárások megértetése nem egyszerű dolog, hiszen összetett termelési folyamatokat, 

környezeti hatásokat és összefüggéseket feltételez. 

 

A márkák történeteket mondanak el arról, hogy hogyan fejlődnek, hogyan újítanak, javítják 

technológiáikat, és ezáltal hogyan csökkentik környezeti tehertételüket. Ez azt jelenti, hogy 

szükségszerűen folyamatokról, ökológiai rendszerek életciklusairól informálják a fogyasztókat. 

Magyarán az ismeretterjesztő feladatkörük is lett, mert olyan tudást adnak át, amivel a 

fogyasztó nem rendelkezik. De vajon akarja-e a vásárló ezt? Ő csak egy környezetbarát 

Sorrend Vásárlás oka, motivációja 
A motiváció említésének aránya 

(%) 

1 Jobb a környezetnek 93,8 

2 Kevesebb hulladékkal jár 85,4 

3 Csökkenti az „élelmiszer-mérföldet” 84 

4 A helyi farmereket így támogatom 84 

5 Az organikus élelmiszer finomabb 79,9 

6 Az organikus élelmiszer biztonságosabb 77,1 

7 Tudom, hogy honnan jött az élelmiszer és 

milyen körülmények között készült 

75,7 

8 Támogatom az összefogást 70,1 

9 A helyi gazdaságban marad a pénz 65,3 

10 Változatosak a termékei 36,1 

11 Megőrzi a helyi hagyományokat 33,3 

12 Személyes kapcsolat a termelőkkel 25 

13 Jó ízlést sugall és kifinomult személyiségre utal 8,3 
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terméket akar, mert tudja, hogy a nem zöld termék rosszat tesz a Földnek, amelyben ő is él. 

 

A fenntartható termékeket gyártó cégeknek az is a feladata, hogy úgy hasson a fogyasztóra, 

hogy megváltozzon a fogyasztói magatartása. Ehhez a gyártóknak alaposan meg ismerniük a 

vásárlók szokásait, hiszen ennek tudatában tudnak olyan termékeket és csomagolásokat 

kidolgozni, melyek könnyen „kézre állnak”, és a fogyasztók hajlandók szelektíven gyűjteni a 

használat után. 

 

Mindemellett a termék és a csomagolás tervezésekor többféle anyagot kell alkalmazniuk, ahol 

nem utolsó szempont, hogy könnyen szétválaszthatók legyenek az újrafeldolgozó üzemben. 

 

A Keurig kávéautomata-gyártással és -adagolással foglalkozó vállalat gondosan tanulmányozta 

a kanadai lakosság szelektív hulladékgyűjtési szokásait, s ezeket elemezve tervezte meg és 

hozta létre új, kis adagolású kávécsomagolásait. (Kanadában a lakosság 84 százaléka 

szelektíven gyűjti a szemetét otthon, sőt komposztálnak is.) 

 

A cég által begyűjtött adatokból kiderült, hogy a fogyasztók nincsenek tisztában azzal, hogy melyik 

anyagok hasznosíthatóak újra, melyikek nem, ezért az új reklámkampányaikat egyszerű, könnyen 

érthető és mindemellett oktató és tájékoztató jellegű üzenetekkel kellett kiegészíteniük. Ma már a 

szavak nem elegendők, inkább mozgóképes tartalmak kellenek a fogyasztóknak. A 

leghatékonyabban egy új termék piacra dobásakor lehet hatással lenni a fogyasztói magatartásra. 

A Keurig vállalat a legnagyobb siker érdekében videókat készített a helyes újrahasznosítási 

módszerről: távolítsd el a letéphető tetejét, ürítsd ki, és hasznosítsd újra. Két videót már közzé is tett 
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a cég a közösségi médián. Ezután hulladék-újrafeldolgozást elmagyarázó animációs filmeket 

készítettek, melyeket szintén a közösségi médián keresztül terjesztettek a fogyasztók körében. A 

további reklámtevékenységükbe tartozott még az új termék és termékmintáinak osztogatása az 

áruházakban, majd az újrafeldolgozóipar résztvevőivel készített közös videók. 

Az említett videó megtekinthető az alábbi linken:  

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

 

 

 

 

 

Feladat a fenntartató termékek témakörben 

Cím Játék csoportok számára  a Fenntarthatóságról – Egy halastóban történő 

halászat 

Célkitűzések A fenntarthatóság összefüggéseinek személtetése, megértése 

Időtartam 25-30 perc 

Leírás 1. A játékhoz szükség lesz mogyorókra vagy csomagolt cukorkákra, 

legalább 4 db / gyerekek amik a halakat jelképezik, valamint 

zacskókra amik a tavakat szimbolizálják 

2. Oszd a gyerekeket 3-5 fős csoportokba! Helyezkedjenek el egy 

asztal körül, vagy álljanak körbe! Ők alkotják a halászfalu 

lakosságát. A tó biztosítja a falu megélhetését és jövedelmét.  

3. Csapatonként ossz ki egy zacskót, a csoport létszámának 

megfelelő mennyiségű hallal (4 db hal/gyerek). A zacskók egy-

egy tavat jelképeznek. (Fel is írhatod rá a nevüket.) 

4. 1. feladat: Mindenki egyszerre „halásszon” ki a „tóból” annyi 

„halat”, amennyire szüksége van, hogy eltartsa a családját! Írd fel 

a táblára, hogy mennyi hal maradt egy-egy „tóban”! A halászat 

közben tilos beszélni. 

5. 2. feladat: Következő nap is kell halászni. Szerencsére a halak 

kétszeresükre szaporodnak egy nap alatt. Tegyél be minden 

zacskóba annyi „halat”, ahányat benne hagytak a tanulók. Így 

https://www.youtube.com/watch?v=HiRiQaJoJxg
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persze lehet, hogy egyes falvak éhen halnának – hiszen nem 

maradt benne már első körben annyi, hogy másnap is elég legyen 

- , ezért lehetőséget adunk arra, hogy a tanulók újrakezdjék a 

halászatot (visszatérés az 1. feladatra) 

6. 3. feladat: Egymás után több körben „halásszanak” a tanulók! 

Mindig írd fel a táblára, hogy mennyi hal maradt, és ugyanennyit 

tegyél is be minden forduló után a zacskóba! A halászat közben 

nem szabad beszélgetni. 

 

Például négyfős csapatok esetén 5 kör játékkal: 

Tó neve 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör 

Balaton 0 12 6 8 8 

Velencei-tó 0 2 4 4 6 

Fertő-tó 1 10 12 6 8 

Tisza-tó 3 3 6 9 8 

 

7. Elemzés: Ha kevés halat fognak ki, túlszaporodik a populáció, ha 

pedig túl sokat, akkor elfogynak a halak, éhezik a falu.  

8. A gyerekek ha jól figyelnek, egy idő után rájönnek, hogy napi 8 

(azaz fejenként két) hal kifogása az ideális. 

Válaszok/hasznos 

tippek 

A feladat előtt érdemes elolvasni az esettanulmányokat 

Kivitelezés 1. szükséges eszközök, kellékek: 

- mogyoró, vagy cukorka (fejenként minimum 4 db) 

- zacskók (csoportonként 1 db) 

- tábla / papír 

2. előkészületek: 

- a játék alapjainak ismertetése 

- csoportok beosztása 

- eszközök, kellékek kiosztása 

3. játék több körben – szükség eseté az 1. kör megismétlése 

4. értékelés 

5. magyarázat, beszélgetés a fenntarthatóságról 
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A főbb pontok összefoglalása  

Az anyag főbb összetevőinek felsorolása 

- A fenntartható életmód egy tudatosságot jelent az életvitelünkben, aminek során nem 

használjuk ki jobban a környezetünket, mint amennyire az képes megújulni. 

- A hétköznapi életünkben a fenntarthatóság nagyban összefügg a fogyasztási szokásainkkal. 

A fogyasztási szokásaink jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy mennyire terheljük a 

környezetet, hogy mennyire tekinthető fenntarthatónak az életmódunk.  

- A fenntartható fogyasztás olyan fogyasztást jelent, amely bármennyi ideig folytathat 

anélkül, hogy kimerítené az erőforrásokat, vagy felborítani a környezet, a társadalom, 

valamint a gazdaság egyensúlyát. 

- A fenntartható fogyasztás elérésének egyik legmeghatározóbb eleme, hogy fenntartható, 

környezetbarát termékeket vásároljunk, használjunk életünk minden területén. 

- Fenntartható terméknek nevezzük azokat a termékeket, melyek környezeti, gazdasági és 

társadalmi előnyöket biztosítanak, és igényeket elégítenek ki, miközben védik a környezetet 

a termék egész életciklusa alatt, vagyis a nyersanyagok kitermelésétől a végső 

felhasználásig. 

- A fogyasztói tájékoztatás legfontosabb eszközei a témában az úgynevezett „zöld 

termékjelzések.”  Ezeknek számos különböző formájával találkozhatunk, de a lényegük 

azonos, méghozzá, hogy ismertessék a fogyasztóval, hogy az a bizonyos termék valamilyen 

formában környezetbarát terméknek számít. 

- Amellett, hogy a fogyasztásunk, bevásárlásaink során a környezetbarát termékeket 

részesítjük előnyben, vannak egyéb kis dolgok, praktikák, melyek betartásával még inkább 

hozzájárulhatunk a fenttartható fogyasztáshoz és ez által környezetünk védelméhez. 

 

 

 

 

Önellenőrző teszt  

Feleletválasztós kérdések 1 helyes válasszal  

1. Kérdés:  Az alábbiak közül melyik nem tartozik a 

fenntartható fejlődés 3 alappilléréhez? 

1.Válasz környezeti pillér 

2.Válasz  társadalmi pillér 
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3.Válasz politikai pillér 

4.Válasz gazdasági pillér 

Helyes válasz 3. válasz 

2. Kérdés:  Mit jelent az ökológiai lábnyom fogalma? 

1.Válasz A dinoszauruszok által hagyott leleteket, 

nyomokat jelent 

2.Válasz Azt, hogy a népesség egy meghatározott 

részének mennyi ivóvízre, földre, és tengervízre 

van szüksége ahhoz, hogy önmagát képes legyen 

fenntartani 

3. válasz Azt, hogy mennyi a Föld aktuális népessége 

4. válasz Az állatvilág veszélyeztetett helyzetét 

mutató meghatározás 

Helyes válasz 2. válasz 

3. Kérdés:  Hány fő jellemzője van a fenntartható 

termékeknek? 

1. válasz 6 

2. válasz 7 

3. válasz 5 

4.válasz 3 

Helyes válasz 1. válasz 

4. kérdés:  A fenntartható termékek egyik fontos 

jellemzője: 

1. válasz A termék anyagszerkezete 

2. válasz A termék színe 

3. válasz  A termék állaga 

4. válasz A termék életciklusa 

Helyes válasz 4. válasz 

5. Kérdés:  Hogy nevezzük az energiát 2 nagy 

csoportját? 

1. válasz aktív és passzív 

2. válasz megújuló és nem megújuló 

3. válasz hagyományos és modern 
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4. válasz környezetbarát és káros 

Helyes válasz 2. válasz 

6. Kérdés: Az alábbiak közül melyik tartozik a 

megújuló energiaforrások közé? 

1.Válasz  kőolaj 

2.Válasz geotermikus energia 

3.Válasz  nukleáris energia 

4. válasz szén 

Helyes válasz 2. válasz 

7. Kérdés: Hogy hívjuk azt a nemzetközi 

szabványrendszert, amely a 

minőségbiztosítási rendszer 

szabványosított követelményeit 

tartalmazza? 

1. válasz ECO 

2.válasz WWW 

3.válasz NGO 

4. válasz ISO 

Helyes válasz  4. válasz 

8. Kérdés:  Az Energiacímkén a legjobb 

energiaosztály betűjele: 

1. válasz A 

2. válasz B 

3. válasz F 

4. válasz G 

Helyes válasz 1. válasz 

9. Kérdés:  Milyen típusú termékeken találkozhatunk 

FSC jelöléssel? 

1. válasz Elektronikai berendezéseken 

2. válasz Élelmiszereken 

3. válasz Bútorokon 

4. válasz Autókon 

Helyes válasz 3. válasz 
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10. Kérdés:  A NaTrue jelöléseken belül melyik 

minősítés jelenti a legkörnyezetbarátabb, 

legfenntarthatóbb termékeket? 

1. válasz 4 csillag 

2. válasz 3 csillag 

3. válasz 2 csillag 

4. válasz 5 csillag 

Helyes válasz 2. válasz 

11. Kérdés: Kérdés címe A fenntarthatóság szempontjából azért 

fontos, hogy bevásárló cetlit írjunk mert: 

1. válasz így nem fejeltünk el semmit, nem kell 

többször elmenni a boltba, így 

közlekedésünkkel nem szennyezzük a 

környezetet 

2. válasz így nem kell telefonon megkérdezünk, hogy 

mire is van szükség 

3. válasz többet olvassunk 

4. válasz hogy csak azt vegyük meg, amire valóban 

szükségünk van 

Helyes válasz 4. válasz 

12. Kérdés: Kérdés címe Mibe pakoljuk a megvásárolt termékeket 

a környezettudatosság érdekében? 

1. válasz vászon szatyorba 

2. válasz papírzacskókba 

3. válasz nylon zacskókba 

4. válasz szemeteszsákba 

Helyes Válasz 1. válasz 
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Szójegyzék 

a témához kapcsolódó legfontosabb kifejezések 

fenntarthatóság, 

fenntartható 

fejlődés 

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

hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék 

szükségleteiket” 

fenntartható 

fogyasztás 

a fenntartható fogyasztás olyan fogyasztást jelent, amely bármennyi ideig 

folytathat anélkül, hogy kimerítené az erőforrásokat, vagy felborítani a környezet, 

a társadalom, valamint a gazdaság egyensúlyát. 

ökológiai 

lábnyom 

Az ökológiai lábnyom megmutatja, hogy a Föld népességének egy bizonyos 

részének (ami lehet akár egyetlen ember, vagy egy város, ország, földrész is) 

mennyi ivóvízre, földre, és tengervízre van szüksége ahhoz, hogy önmagát képes 

legyen fenntartani. 

fenntartható 

termék 

fenntartható terméknek nevezzük azokat a termékeket, melyek környezeti, 

gazdasági és társadalmi előnyöket biztosítanak, és igényeket elégítenek ki, 

miközben védik a környezetet a termék egész életciklusa alatt, vagyis a 

nyersanyagok kitermelésétől a végső felhasználásig. 
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