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Bevezetés 

A nemzetközi kapcsolatok sajátos területe, mára a nemzetközi napirend egyik 

legfontosabb tárgyalás alatt lévő témája: a globális felmelegedés hatása, a környezetünk 

védelme és a fenntartható fejlődés. Nem csak a kormányok, a politika tevőleges hozzájárulása 

– a változó környezeti feltételek között – a korábbiaknál sokkal inkább szükséges feltétele a 

fenntartható környezet és az emberiség jövője biztosításának, hanem az egyes emberek, 

közösségek szerepe is kiemelt fontosságú.  

A téma jelenünk és jövőnk szempontjából is aktuális, valamint társadalmi–gazdasági 

és tudományos jelentőségét tekintve rendkívül fontos, hiszen a szociális és környezeti 

problémák egész világunkat érintik, és enyhítésükért is globálisan kell küzdenünk. Sajnos 

egyre jobban érezzük a globális felmelegedés pusztító hatását. Ezért is szükséges a 

környezetünk védelme, tegyük azt tudatos odafigyeléssel, fenntarthatóságra törekvéssel, 

anyag-, víz- és energiatakarékossággal, közösségépítéssel. 

 A politikai aktorok mellett a közösségektől, magánszemélyektől nagyban függ az, 

hogy a fenntartható környezet és az emberiség jövőjének biztosítása mennyire sikeres. 

A téma multidiszciplináris megközelítést igényel. Fontos szempont a gazdasági – azaz, 

hogy a különböző informális együttműködéseket mennyire mozgatják gazdasági érdekek – mi 

a fontosabb, a gazdasági fejlődés vagy a környezetvédelem, illetve mennyiben hívei a 

fenntartható fejlődés koncepciójának a különböző felek. Földrajzilag vizsgáljuk a 

projektpartnerek környezetét – Kiskunfélegyháza és Óbecse vonzáskörzetét különböző 

szempontok alapján. 

A tanulmány a következő módon épül fel: a fogalmak megmagyarázása után az 

elméleti hátterére térünk ki, és magyarázzuk a közöttük lévő összefüggéseket. A következő 

rész az érintett térségek bemutatásáról szól. A további fejezetekben a tudásközpontok 

szerkezetéről, működéséről lesz szó, valamint jó példákat is felvonultatunk. Végezetül leírjuk 

a téma projektünkre gyakorolt hatásait és szerepét. 
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1. Alapok 

A 21. század régióinak növekedését és fejlődését elsősorban a tudomány erősíti. 

Manapság a tudás, ismeretanyag létrehozása mellett annak átadása és megosztása is kiemelt 

szerepet kap. Szükség van olyan tudásmenedzsment keretekre, amelyek támogatják a tudás 

létrehozását, különösen az olyan szervezetekben, amelyeknek változatos környezetben kell 

működniük. 

 

1.1. Fogalmi meghatározások 

Az informális együttműködés alapja a bizalom, amelynek kialakulásához az érintett 

feleknek időt és energiát kell szánniuk.  

Az informális együttműködésnek fontos szerepe van a formális együttműködések 

kiegészítésében. A hagyomásnyos, formalizált kapcsolatokon túl jobb stratégia az 

együttműködés színvonalának kiszélesítése a külső szereplőkkel való szoros kapcsolatok 

kiépítésével.  

A hálózatok napjaink sokszor használt fogalmai közé tartoznak. A hálózat kifejezést 

általában a sajátosan szervezett dolgok összességére alkalmazzuk. 

A hálózatok között fontos szerepet játszanak a társadalom, a természet és a technika 

összetett hálózatai. A hálózatközpontú megközelítések előtérbe kerülnek ezeken a területeken.  

A társadalmi hálózatok információs hálózatokra építenek, amelyek kommunikációs 

hálózatokra, azok pedig fizikai hálózatokra épülnek. (Committee on Network Science for 

Future Army Applications, National Research Council [2005])  

Tanulmányunkban a fenntarthatóság fogalma legalább ilyen fontos.  

A fenntarthatóság felvetésére a társadalmi és környezeti problémák miatt volt és van 

szükség.  

A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata definíciója alapján: „A 

fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti 

erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg.”  

A nemzetközi szakirodalomban az 1980-as évek elején jelent meg a fenntarthatóság 

kifejezés. Lester R. Brown 1981-ben megjelent, a fenntartható társadalom kialakításával 

foglalkozó művéhez kötjük általános ismertségét (címe – A fenntartható társadalom építése). 

Brown összekapcsolta a népesség növekedését a természeti erőforrások hasznosításával, és 
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mindezt úgy kívánta valóra váltani, hogy a lehető legkisebb legyen a természeti környezet 

mennyiségi és minőségi romlása.  

A fenntartható fejlődésről több értelmezés is napvilágot látott.  

Az 1987-ben, az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottság, más néven Brundtland 

bizottság által közzétett „Közös jövőnk” című jelentés nyomán terjedt el széles körben, mind 

a közbeszédben, mind a szakirodalomban. A Brundtland-jelentés a fenntartható fejlődést a 

következőképpen határozza meg: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a 

jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyét arra, 

hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.”  

Herman Daly amerikai (ökológiai) közgazdász kiegészítette az eredeti meghatározást: 

„a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-

képességet meghaladó módon növekednénk”. 

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a 

környezeti pilléreken. Így a társadalmi haladás – méltányos életkörülmények, szociális jólét – 

elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek 

megőrzését jelenti. (Kajati György [2011]) 

A fenntartható fejlődés tehát egy olyan kapcsolatot jelent az emberek és környezetük 

között, amely nem sérti a jövő generációinak létezésének esélyeit, ehhez környezeti 

szempontból erőforrásainkat megújuló módon kell használni, figyelnünk kell az anyag-, 

energia- és víztakarékosságra. Szociális szempontból az erőforrások használatából származó 

nyereségeket és veszteségeket igazságosan kell elosztani a jelen és a jövő generációi között, 

míg gazdasági szempontból a gazdasági növekedést teljesen el kell választani a környezeti 

problémák növekedésétől. 

A fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása során – ez a természeti erőforrások 

kímélésének, illetve a környezet megóvásának és a környezeti szennyezés mérséklésének 

követelményét jelenti – a globális gondolkodás és az országok közti együttműködés alapvető. 

Ezt ki kell egészíteni a társadalom ösztönzésével, együttműködések kiépítésével, a jövő 

generációinak tudatosságra nevelésével. 

Az alapvető vita a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan az, hogy az erős vagy gyenge 

fenntarthatóság koncepcióját fogadjuk-e el.  

A gyenge fenntarthatóság elmélete a három alappillérnek egyenlő mértékű fontosságot 

tulajdonít. 
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1. ábra  

A gyenge fenntarthatóság ábrázolása  

  

 

 

A gazdaság rugalmasságát feltételezi: szerinte a különbőző tőkejavak egymással 

helyettesíthetők. Így a gyenge fenntarthatóság alapul tekinti a természet (környezet) 

helyettesíthetőségét. A gyenge fenntarthatóság azt feltételezi, hogy a természeti és a gyártott 

(mesterséges) tőke (anyagi javak-gazdaság) lényegében helyettesíthető, és úgy tartja, hogy 

nincsenek lényeges különbségek az általuk generált jólét között. 

Az elmélet azt feltételezi a technológiai fejlődésről, hogy folyamatosan technikai 

megoldásokat fog teremteni a környezetvédelmi problémák megoldására, amelyek az áruk és 

szolgáltatások fokozott termeléséből adódnak. (Ekins et al [2003]) 

A lényeg, hogy az összesített tőkeállomány – gazdasági, társadalmi és környezeti -

teljes értékét legalább a jövőbeli generáció számára meg kell őrizni vagy ideálisan növelni 

kell. A helyettesíthetőség mellett így az egyes tőkecsoportok összeadhatóságát is feltételezi ez 

az elmélet. (Pearce-Atkinson [1993]) 

Azonban valójában a három pillér egymással való helyettesíthetőségére eléggé 

korlátozott módon van lehetőség, és előfordulnak mással nem pótolható, úgynevezett 

kardinális értékek, amelyeket a természeti tőke biztosít az emberi létezéshez és jóléthez. A 

kritikus természeti tőke kiemeli annak szükségességét, hogy fenntartsák a természeti 

rendszerek ökológiai működését a pusztulás küszöbértéke felett. (Ekins et al [2003]) 

Mindezek vezetnek az erős fenntarthatóság elméletéhez. Az ökoszisztémáról meglévő 

tudásunk azonban véges, és ez megnehezíti annak megállapítását, hogy a természet mely 

Körn y ezet  Gazdaság  

Társadalom 
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szolgáltatásai számítanak kritikusnak. Általánosságban azonban elmondható, hogy a 

természeti tőke fogyasztása legtöbbször visszafordíthatatlan (például a fajok kihalása). A 

visszafordíthatatlanság és a bizonytalanságok miatt is elővigyázatosnak kell lennünk. 

 

2. ábra  

Az erős fenntarthatóság ábrázolása 

 

 

Mivel a gyártott tőkéhez szükség van természeti tőkére, nem lehet teljesen 

helyettesíteni a természeti tőkét gazdaságival, vagy humántőkével.  

Régiók szempontjából ugyanakkor nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy a 

fenntarthatóság nem valósítható meg kizárólag csak az időbeli összefüggésre koncentrálva, 

hanem ezt ki kell egészíteni térbeli követelménnyel is, amelyet az egy időben azonban 

különböző helyeken élők között kell érvényesíteni. Hiszen számos példát találunk sajnos a 

határokon átnyúló környezetszennyezésre, de még egyszerűbb példa a globális felmelegedés 

és annak pusztító hatásai.  

 

1.2. Hálózatosodás, tudásközpontok/bázisok (a téma elméleti háttere, tudásbázisok 

működése, kapcsolódó hatások és előnyök, egy-egy jó példa a gyakorlatból) 

A hálózatosodás globálisan egyre inkább jelen van, a különböző központok közötti 

kapcsolatrendszerek egyre kiterjedtebbek.  

  

  

  

  

  

Környezet 

Gazdaság 

Társadalom 
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Szerveződési formára, rendszerre utal a hálózatosodás kifejezés.  

Az együttműködés központi eleme a hálózatok építésének. A szocializáció, a 

kapcsolati tőke szerepe kulcsfontosságú folyamatként lehetővé teszi a szervezetek számára, 

hogy sikeresen kezeljék a környezeti kihívásokat. 

A tudásközpontokat egyfajta virtuális könyvtárként is felfoghatjuk, ahova a különböző 

tudásanyagokat rendszerezetten összegyűjtik. Lehetővé válik így az ismétlődő témák, 

kérdések és témák körüljárása. Olyan funkciókat is tartalmazhat, mint például a gyakran 

feltett kérdések (GYIK), a felhasználói fórumok, cikkek, video oktatóanyagok, 

esettanulmányok, szótárak vagy szószedetek, csak, hogy párat említsünk. A lényeg, hogy a 

(virtuális) tudásközpontok segítségével a tudásanyag rendszerezhetővé, kereshetővé és 

megoszthatóvá válik. A tudásbázis lényegében a céloktól függetlenül egyszerűen segít a 

felhasználóknak a válaszok felfedezésében és sikerük elérésében. 

Az igazság az, hogy egy tudásbázis kiépítése nem feltétlenül biztosítja, hogy valóban 

sikeres lesz (vagy akár hasznos) a felhasználók számára. 

Először is, a téma iránt érdeklődőknek ténylegesen képesnek kell lenniük arra, hogy 

választ találjanak a kérdéseikre. Emiatt fontos figyelni a felhasználói élményre, a felépítésre 

és a designra. 

Másodszor, meg kell érteniük a súgódokumentációt, és képesnek kell lenniük az 

információk alapján történő cselekvésre. 

Végül, nehéz mérni a tudásbázis hatékonyságát. Honnan tudhatjuk, hogy a téma iránt 

érdeklődők elégedetten állnak fel egy-egy dokumentum elolvasása után új tudással és 

válaszokkal a fejükben? Vagy honnan tudjuk, hogy a megfelelő tartalmat hoztuk létre, és 

ténylegesen megválaszoltuk az érdeklődők kérdéseit, bővítettük-e a tudásukat? Erre nincs 

könnyű válasz. Vannak azonban bevált gyakorlatok egy tudásbázis kiépítéséhez és 

hatékonyságának méréséhez. 

Az információ, tudásanyag megtalálhatósága hihetetlenül fontos a tudásbázisok 

tekintetében. Kulcsfontosságú területek ebből a szempontból a gyakran keresett tartalmak 

kiemelése, valamint a keresési funkciók javítása, hogy a felhasználók megtalálhassák, amit 

keresnek, amit tudni szeretnének. Így a navigációnak és a megtalálhatóságnak elsődleges 

fontosságúnak kell lennie. 

Miután ezeket a szempontokat figyelembe vettük elkezdhetjük optimalizálni a sikeres 

tudásbázis anyagainak összegyűjtését. 
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Fontos a már meglévő (környezeti) tudás újrafelhasználására összpontosítani, mely jó 

módszer arra, hogy a külöböző szervezeteken belül egy olyan kontextust hozzunk létre, ahol 

az új tudásmenedzsment folyamatokat megértik és elfogadják az alkalmazottak. 

Ahhoz, hogy minél több érdeklődőt elérhessünk beszélő címeket kell adni 

anyagainknak, könnyű és felhasználóbarát platformot kell biztosítanunk, ezek által lehetővé 

tenni számukra, hogy új információkkal vagy ötletekkel gyarapodhassanak. Van néhány 

álalános iránymutatás, amit érdemes követni az anyagok írásakor és összegyűjtésükkor: 

- legyen leíró a címük 

- a tartalomjegyzék is legyen leíró 

- kerüljük az elgépeléseket 

- osszunk meg hasznos linkeket 

- ne felejtsük el a felhasználói élményt és az olvashatóságot 

- legyünk világosak, konkrétak és leíróak! 

Az emberek különbözőképpen tanulnak - egyesek inkább olvasás útján, másoknak 

fontos a hang utáni értés. A videók megosztása ezért is hasznos lehet. A videó lehetővé teszi a 

nyelvi korlátok áthidalását, a tudás / készség szintjének akadályait, valamint néhány 

hozzáférési akadályt. A legjobb, ha tudásközpontunk részeként az emberek mindkét 

formátummal találkoznak. A szövegalapú tartalom nagyobb valószínűséggel helyezkedik el a 

keresőmotorokban, így könnyebben lehet hozzáférni. 

Függetlenül attól, hogy melyik formátumot választjuk, fontos a vizuális elemek 

szerepe, melyek segítenek a vizuális tanulóknak megérteni, hogy miről beszélünk. Általában 

egyszerű ábrák és grafikonok elegendőek. 

Hogyan válasszuk ki tudásközpontunk témáit? Mi sem egyszerűbb: kövessük a 

trendeket, kutatásokat.  

Mivel a vállalatok egyre inkább elkezdték értékelni a tudásbázis megteremtésének 

gondolatát, egyre könnyebbé válik kialakítani egyet, legalábbis technológiai szempontból. 

Ennek eredményeként jelenleg számos tudásbázis-eszköz létezik 

 

Kapcsolódó hatások és előnyök 

- hatékonyság növelés 

- erőforrások növelése 

- költségelőny elérése 

- jobb beágyazódás a környezet folyamataiba 
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- széles körben elfogadottá válás 

- meglévő tudás növelése 

 

Gyakorlati problémák 

Mint általában minden sikeres többszereplős vállalkozásban, a tudás gazdasági 

hasznosításánál is az a fontos kérdés, hogy minden szereplő tudja e érvényesíteni a saját 

érdekeit a folyamatban. 

A leginkább problémás része a folyamatnak az, hogy hogyan lehet a tudást előállító és 

birtokló szereplők számára azt biztosítani, hogy a tudás alapján előállított hozzádott értékből 

származó nyereség megfelelő része visszajusson hozzájuk. Meg kell oldani tehát azt, hogy a 

kutató megfelelő módon részesüljön a haszonból, s ugyanakkor kutatói karrierje továbbra is 

folytatódhasson. Erre több megoldás is született a világban, de nincs általánosan elfogadott 

módszer.  

A legtöbb esetben célszerű az, ha nem a kutató maga az üzlet menedzsere, hanem 

szétválik a két funkció és egy másik ember intézi a menedzsment feladatokat. 

 

PÉLDA: Egy jó magyar példa az Innotech Műegyetemi Innovációs Park működése Budapest 

XI. kerületében. Ennek a lényege az, hogy a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi 

Egyetem kutató-fejlesztő csoportjai által végzett szerződéses kutatások vagy egyéb tudásalapú 

szolgáltatások teljesítése során az INNOTECH Kft. az a jogi személy, amely a munka teljes 

adminisztratív oldalát intézi a szerződéskötéstől a könyvelésig. Ennek fejében a bevétel egy 

kis része marad az INNOTECH-nél, számottevő része pedig a kutatócsoport bevétele lesz.  

 

 

1.3. Hálózatok a fenntartható térségekért (egy-egy konkrét példa a fenntartható módon 

működő térségek közül, a hálózatmenedzsment bemutatásával) 

 

A francia példa 
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Franciaország felismeri az innováció és tudás szerepét a gazdaság előmozdításában, és 

különböző programokkal segíti a versenyképesség növelését.  

2005-ös programukban is kiemelt szerepe van a hálózatosodásnak, annak előnyeivel. 

A KKV-kon túl több fajta szereplőt foglalnak maguba ezen hálózatok: állami és vállalati 

kutató laboratóriumokat, felsőoktatási intézményeket. A szereplők közti együttműködéseket 

egyéb intézmények is segítették, mint pl. a Regionális Innovációs és Technológiai Transzfer 

Központok (CRITT) a Technológiai Kutatási és Innovációs Hálózatok (RRIT), a Technológiai 

Kutatás Nemzeti Központjai, a Carnot Intézetek, a Kutatási és Felsőoktatási Pólusok (PRES), 

a Világszínvonalú Kutatási Tematikus Hálózatok (RTRA). (Egyed Ildikó [2016]) 

 

Flamand Egyetemközi Biotechnológiai Intézet: VIB 

A VIB Kutatóintézet Belgiumban, Flandriában található. A VIB fő célja a flamand 

élettudományi kutatások kiválóságának megerősítése és az eredmények felhasználása a 

gazdasági növekedés elősegítésére. A VIB küldetése, hogy biológiai molekuláris kutatásokat 

folytasson az élettudományokban a tudományos haladás és a társadalom javára. A VIB kutatói 

öt flamand egyetemmel dolgoznak együtt, alkotnak hálózatot. A VIB kiválóság alapú 

vállalkozói intézet, amely az alap tudományos eredményeket alkalmazza a mezőgazdaság és 

az ipar területén. Az intézetet a flamand komány finanszírozza. A VIB a tudományon alapuló 

információk széles skáláját fejleszti és terjeszti.  

 

Reykjavík, Izland 

Manapság ebben a kis országban elfogyasztott villamos energia közel 100 százaléka 

megújuló energiaforrásokból származik. Ezen kívül a legtöbb háztartás közvetlenül 

geotermikus energiával fűtött.  

Az ország geotermikus energiája sokféle előnnyel jár a társadalom számára a villamos 

energia és a távfűtés mellett. Széles körben használják a hótakaró olvasztására, medencék 

hűtésére, élelmiszer-feldolgozásra, valamint kozmetikai termékek előállítására. 

Izland nem bírta ki az olajárak ingadozását. Stabil és gazdaságilag kivitelezhető hazai 

energiaforrásra volt szüksége. 

Az izlandi megújuló fejlesztések felé az első lépéseket a helyi vállalkozók tették meg. 

Az önkormányzatok fokozatosan erre a sikerre építették, ami a geotermikus erőforrások 

szisztematikusabb feltárásához vezetett. Nagyobb projekteket fejlesztettek ki geotermikus 

távfűtési rendszerek kereskedelmi léptékben történő megvalósításával. A geotermikus 
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energiahasznosítás további ösztönzésére Izland kormánya létrehozott egy 

geotermikusfúráscsökkentési alapot az 1960-as évek végén, mely pénzt kölcsönzött 

geotermikus kutatásokhoz és vizsgálati fúráshoz. A létrejött jogi keret vonzóvá tette a 

háztartások számára az új geotermikus távhőellátó hálózathoz való kapcsolódást. 

A geotermikushoz hasonló korai vízerőmű projekteket gazdálkodók vagy pedig 

néhány gazdaság együttműködve fejlesztette ki, hogy villamos energiát biztosítsanak a 

farmok számára. Izland hasonlóan a geotermikus energiafejlesztéshez, a nagyméretű 

vízenergiafejlesztésre is összpontosított, ami nagy nemzetközi ipari felhasználókat vonzott. A 

cél az volt, hogy új iparágakat csalogassanak az országba az izlandi gazdaság diverzifikálása, 

a munkahelyteremtés és az országos energiahálózat létrehozása érdekében. 

Mindkét fajta energiatermelés kialakulásában lényeges volt a kohézió és az 

együttműködés az önkormányzatok, a kormány és a nyilvánosság között. Ez a párbeszéd 

elősegítette a bizalmat és a megoldás alapú gondolkodást. (Halla Hrund Logadóttir [2015]) 

 

Magyar példák:  

Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont 

A Tudásközpont átfogó szakmai stratégiáját a régió kiemelkedő iskolái, a 

rendelkezésre álló tudományos és infrastrukturális háttér, a régió kis- és középvállalatainak 

fejlesztési lehetőségei, valamint a modern kutatás-fejlesztési trendek mozgatják. 

A konzorciumot a Szegedi Tudományegyetem vezeti. Környezettudományi, 

nanotechnológiai, informatikai és egészségügyi kutatásokat folytatnak. A korszerű 

eszközparkot és kutatólaboratóriumokat önálló menedzsmentszervezet fogja össze, biztosítva 

a szakmai és kutatásmarketing-támogatást a technológiatranszfer folyamatához. A hálózat 

részeként olyan megoldásokat és eszközöket dolgoztak ki, amelyek jelentős javulást 

eredményeznek a környezet minőségében, a helyi ipar fejlődésében, valamint az ott élő 

emberek egészségében, és céjuk, hogy eredményeik fenntarthatóak legyenek a dél-alföldi 

régióban. Céljuk volt ezen kívül új spin-off cégek létrehozása, a meglévők megerősítése, 

valamint a regionális gazdaság szerkezetátalakításában való aktív közreműködés.  

 

Természeti Erőforrásokra Alapozott Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont 

2005. december 1-én jött létre Gödöllőn, a Szent István Egyetemen. Célja a 

környezetipar tudományos megalapozása és térségi fejlesztése. Ezen kívül még az érintett 

tudományterületen meglévõ kutatási és oktatási potenciált kívánja integrálni a régióban és ez 
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által egy olyan tudásközpont létrehozása, amely hozzájárul a közép-magyarországi térség, 

valamint az egész ország kiegyensúlyozott, a fenntartható fejlõdéséhez. A megújuló 

erőforrások nagy lehetőségekkel szolgálnak a társadalom számára a környezettudatos, anyag-, 

víz- és energiatakarékos, a meglévõ erõforrásokkal gazdálkodni tudó életmód kialakításához. 

Ennek kivitelezéséhez ad szakmai, tudományos és kísérleti alapot a Tudásközpont legfõbb 

pillérét jelentõ környezetipar.  

 

 

2. Az érintett térségek nagyvonalú bemutatása 

 

2.1. Kiskunfélegyháza és vonzáskörzete 

2.1.1. Általános bemutatás (természetföldrajz, közlekedés, térszerkezet, gazdaság 

szerkezete, társadalom szerkezete) 

 

Természetföldrajz 

Bács-Kiskun megye Magyarország legnagyobb megyéje, az ország egész területének 

egy tizenkettede, a Dél-Alföld régióhoz tartozik. A megyeszékhely Kecskemét. A megyén a 

Duna és a Tisza is áthalad, két állóvize a Szelidi-tó és a Vadkerti-tó. A napsütéses órák száma 

évente 2050-2100, mely a magyarországi átlaghoz képest viszonylag magas. 

A megye teljes területe sík vidék, a növényvilága igen sokrétű. Nincs 100 méter a 

különbség a legalacsonyabb és legmagasabb pontja közt: Ólom-hegy 174 méter (a 

legmagasabb pontja), Kalocsa 94 méter (a legalacsonyabb fekvő helység). 

A Duna-Tisza köze síkvidék tájegységei: 

 Gerje-Perje-sík 

 Pilis-Alpári-homokhát 

 Kiskunsági-homokhát 

 Bugaci-homokhát 

 Dorozsma-Majsai-homokhát 

 Kiskunsági-löszöshát 

Bács-Kiskun megyében két nemzeti park található, a Kiskunsági Nemzeti Park 

(alapítás: 1975) és Duna-Dráva Nemzeti Park (alapítás: 1996). 

A Kiskunsági Nemzeti Park 530 km2, a kiskunsági 495 km2 területen helyezkedik el. 
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Sok természeti ritkaság csak itt található meg. Sok tanösvény, túraút, lelátó, 

információs tábla, izgalmas madár lesek találhatók. 

Tematikus túrákat szerveznek a vendégeknek, sok iskola, óvoda és főleg családok 

látogatják. 

A Kiskunsági Nemzeti Park részei: Felső-kiskunsági puszta, Felső-kiskunsági tavak, 

Izsáki Kolon-tó, Fülöpházi buckavidék, Orgoványi rétek, Bócsa-Bugac buckavilága és 

pusztái, Szikra és az Alpári-rét, Miklapuszta, Peszéradacsi rétek. 

Duna-Dráva Nemzeti Park tájegységei: Gemenc, Béda-Karapancsa, Drávamenti-

síkság, Barcsi borókás, Lankóczi-erdő, Zákány-Őrtilos térsége. 

Mindkét nemzeti park több tájvédelmi körzetből áll. 

 

Társadalom szerkezete 

Bács-Kiskun megye lakosainak változása negyvenes évektől: 

Népességváltozás 

 
Népesség Változás (%)   

1949 591 482 —     

1960 589 744 −0,3% 

1970 577 191 −2,1% 

1980 571 448 −1,0% 

1990 546 898 −4,3% 

2001 546 517 −0,1% 

2011 520 331 −4,8% 

2017 508 017 −2,4% 

 

- folyamatosan csökken a megye lakossága 

- ezer lakosonként pedig évente átlagosan 4,5 fővel  

- ehhez jön az elvándorlás 

- a születések számának csökkenése,   

- az élet határának növekedése 

Javult a megyében élők iskolázottsága. Sokkal több a leérettségizettek száma. 

 

Gazdaság szerkezete 

Magyarországnak a közép keleti régiójában található, gazdaságilag erősödő, stabil 

terület. Gazdasági fejlettsége a térségen belül eltérő, az északi rész, a megyeszékhely 

környéke fejlettebb. 
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Jelentős befolyásoló tényezői a gazdaságfejlesztéseknek, hogy Magyarország közepén 

helyezkedik el. A gazdasági folyamatokat nézve Bács-Kiskun a régi hagyományokat 

megőrizve a mezőgazdasági hagyományokra támaszkodik. 

Agrárspecializációs terület. A régi gazdasági környezetben zajlik most az ipari 

megújulás, az autóiparnak köszönhetően, kiemelve a Mercedes céget és beszállítóit.  

Különösen fontosak az építőipar, ezeknek a beszállítói, és szállító cégei. 

Erős a feldolgozóipari ágazatai az élelmiszeripar. Kiemeljük a Mars céget, ami régóta 

tevékenykedik itt. Az északi városai jelentősen fejlettebbek.  

 

Ipari park rendszere jól kiépített. A megye középső részén lassúbb folyamat a tervezett 

cégbetelepítés. 

A megye egészét átfogó beruházások történtek, amelyek  

- a gazdaságot,  

- az infrastruktúrát hivatottak fejleszteni,  

- és a hátrányos helyzetű településeket. 

A gazdasági infrastrukturális hálózatok a régióban kiépültek. A vízhálózatban, a 

szennyvízhálózatok létesítésében, az energetikai hálózatok fejlesztésében jelentős előrelépés 

történt az elmúlt időben. Az ipari parki hálózat alapvetően minden gazdasági centrumot elért, 

ezek kiépültsége, az általuk nyújtott szolgáltatások köre vegyes. Nagy megújulás ment végbe 

a városok hagyományos barnamezős ipari részeinek megújulásában, is vannak befektetőre 

váró, jó adottságú telephelyek is. 

Fejlett a megyében a turizmus, kiemelkedően a zöldturizmus, tematikus utak terén. 

Sok látványosság, beruházás járul hozzá, így a megye nagy része kiemelt turisztikai régió. 

 

Közlekedés 

A megyén keresztül halad át az M5-ös autópálya, és több országos főútvonal. Igen sok 

kiemelt főút ágazik ki a megyeszékhelyből, ezáltal könnyen megközelíthető az ország számos 

területéről. 

A megyén halad át továbbá a Budapest–Kelebia(–Szabadka–Belgrád) nemzetközi és a 

(Budapest–)Cegléd–Szeged országos vasútvonal. 

Megyei források és az sok más közútfejlesztések összehangolásával több települési és 

települések közti útszakasz tud fejlődni. 
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2.1.2. A releváns fenntarthatósági tématerületek állapota a térségben (társadalom és 

környezet, anyagtakarékosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, fenntartható termékek, 

közösségépítés – szemlélet, életmód, gyakorlat, esetleg konkrét projektek) 

 

Társadalom és környezet 

A megyében 2018. I. félévben 2017. I. félévéhez viszonyítva a népesség természetes 

fogyása mérséklődött, melynek mértéke nagyobb volt az országosnál. Az év első félévében 

összesen 2262 gyermek jött a világra, és 3652 fő hunyt el. Az élve születések száma 0,5%-kal, 

a halálozásoké 4,9%-kal kevesebb, mint 2017. első félévéhez képest. 

Bács-Kiskun megyében 11 járás, 22 város, 94 község található. 

A 20. század utolsó éveiben sokat fejlődött vízhigiénés szempontból az ország, 

leginkább az EU-s követelmények megfelelése miatt. A ivóvizet a megyében leginkább a 

felszín alatti vizekből nyerik ki. A leginkább előforduló szennyező anyag a 

mikroorganizmusok, ammónium, vas, mangán, illetve az arzén. Vízminőség-javító program 

során több mentesítő berendezés épült, illetve 2014-ben víztisztító berendezést működtetnek 

48 vízműnél. Ezek hatására a megyében élők egészséges ivóvízhez jutnak, a vízminőség 

megfelelő. 

A talaj kémhatása az országos átlaghoz képest jobb. A savanyú talaj aránya alacsony. 

Több veszély is fenyegeti a talajt: szélsőséges időjárás, aszályhajlam. Kiemelt kockázati 

tényezőt jelent a szerves-műtrágyák alkalmazása. A rétegekben nitrát, vas, só okoz nagy 

gondokat. A talaj károsításában nagy szerepet játszanak az üzemanyagtöltő állomások, ipari 

telepek, állattartások, illegális hulladéklerakók. 

Nyári hónapokban levegőminőségi szempontból a talaj közeli ózon megnövekedése 

illetve a magas gépjárműforgalmat lebonyolító helyeken a nitrogén-oxid szint emelkedése 

okoz problémát. Téli időszakban a fűtés és szintén a közúti közlekedés okoz gondot. 

Magyarországon a levegő minőségét az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi, 

Bács-Kiskun megyében automata és manuális mérőegységek is fel vannak állítva pl. 

Kecskeméten és K-pusztán. 

 

Anyagtakarékosság 

2016-ban Bács-Kiskun megye az élenjárók között volt a „lakosságtól elszállított 

települési hulladék egy lakosra” vonatkozó adatban, mely itt 250,4 kg/fő volt. Ebben az évben 

ezt a mennyiséget csak Somogy megye tudta megelőzni. 



 

 17 
 
 

 

A megyében a biohulladék a mezőgazdaság miatt nagyon nagy mennyiségben 

termelődik, ezt külön is gyűjtik be a megyében. A biohulladék hasznosítása komposztálással 

vagy biogáz előállítással történhet. 

A veszélyes hulladékok és textil hulladékok szelektív gyűjtésével kapcsolatban van 

mit fejlődnie a megye lakosságának. A veszélyes hulladékok megismertetése és a kezelésével 

kapcsolatos speciális információk átadására van szükség, illetve hogy az otthon keletkező 

ruhaneműket újrahasznosításra nagyobb kedvvel adják át a hulladékkezelőnek. 

 

Energiatakarékosság 

Bács-Kiskun megye településeinek villamosenergia-ellátottága teljes körűnek minősül. 

Az egyedülálló gazdaságok, a tanyák egy része még jelenleg sincsen bekötve az országos 

villamosenergia-hálózatba.  

2012-ben 1.579.014 MWh-át, addig 2015-ben már 1.728.785 MWh-t volt, emelkedik, 

követve az országos átlagot. E növekedésben szerepe van a kecskeméti Mercedes cégben 

folyó termelésnek is. 

A régió üvegházhatású gáz kibocsátása kismértékben eltér az országos jellemzőktől.  

Nincsenek olyan ipari nagylétesítmények, amelyek technológiai eredetű üvegházhatású gáz 

kibocsátást eredményeznének. Kivéve Mercedes cég. 

Sok a mezőgazdasági termelő üzem viszont. Fontos hogy az országos átlag az, hogy a 

6 %-át képesek elnyelni az erdők, addig Bács-Kiskun megye elnyelő kapacitása azt 

kétszeresen felülmúlja. 

A villamosenergia-felhasználás a két legjelentősebb felhasználói csoport a lakosság és 

az ipar, e mellett kevés a kommunális intézmények, a közvilágítás aránya.  

Az értékesített földgáz több mint felét a háztartások használják ki. Ha ehhez az 

értékhez hozzáadjuk a távfűtést ellátó cégeket, a kommunális szektort, és a lakóépületek 

központi kazánjai részére adott mennyiséget, jól látszik, hogy fele az épületállomány 

üzemeltetését szolgálja.  

A távfűtés és melegvíz-szolgáltatás napjainkban négy településen Baja, Kecskemét, 

Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas adott. 

A szántóföldi termelés során keletkező melléktermékek, és a jelenleg még nem nagy 

energianövény-ültetvények képezhetik az energetikai célra hasznosítható biomassza jelentős 

hányadát. 
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A biogáz-termelés bővítésére is adottak a lehetőségek, a régió állatállományára 

alapozva. 

A geotermikus energia kertészeti, fűtési célokra történő felhasználása jelenleg is 

folyamatban van, ez a kapacitás még bővítést igényel. 

A régióban a Paksi Atomerőmű veszélyeztető hatása érvényesül, mely a megye kb. 

22%-át érinti. Ehhez még a szomszédos országok kedvezőtlen hatású atomerőművei is 

hozzáadódnak. Hazánkban az erre kijelölt szerv folyamatosan vizsgálja a sugárzási szintet és 

a meteorológiai viszonyokat. A radioaktív sugárzásnak azonban kicsi az esélye, de külön 

terveket fogalmaztak meg a vészhelyzet elhárítására.  

Egy kormányrendelet miatt egész országban a szélerőmű vagy szélerőmű park 

engedélyeztetése gyakorlatilag ellehetetlenült. A megyében szélkerék vagy szélmalom a 

Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület szerint az alábbi helyeken van felállítva: 2 db 

Lajosmizse, 1 db Felsőszentiván, 1 db Kiskunhalas, 1 db Tataháza, 1 db Pálmonostora, 1 db 

Jánoshalma. 

 

Víztakarékosság 

Hulladékgazdálkodás, szennyvízelvezetés a megyében bocsátja ki a legkisebb 

mennyiségű üvegházhatású gázt, a teljes kibocsátás alig 2%-át.  

A teljes körű szennyvízelvezetés, kiépítettség megteremtése ellenben nem cél, a 

tanyavilágban és kisebb lélekszámú településeken az egyedi szennyvízkezelési megoldások a 

fontosak, ezek segítik a leghatékonyabban környezet- és klímavédelmi erőfeszítéseket. 

Összességében a régió területén képződő szennyvíz elvezetése, tisztítása, területén van 

még tennivaló. Az üvegházhatású gáz kibocsátása a többi ágazatokhoz képest kisebb.  

Az ivóvízbázisok sérülékenysége nagyban befolyásolja az érintett terület 

alkalmazkodóképességét. A klímaváltozásnak sok olyan vetülete van, ahol az alkalmazkodás 

gyakran a vízhasználat növekedésével is járhat.  

Bács-Kiskun megye ivóvízbázisainak sérülékenysége az országos átlagnál enyhén 

kedvezőbb.  

Bács-Kiskun megyében a víztakarékosságot szolgáló intézkedések, tervek: 

- zöldség- és gyümölcstermesztéssel foglalkozó kertészetek víztakarékos 

földművelésre való átterelése, szakemberek bevonásával 

- Lakitelek iskolája és a lakosság tudatosságra, többek között víztakarékosságra 

való ösztönzése 
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- különböző mezőgazdasági módszerek, amelyek segítik a talaj víz– és szerves 

anyag tartalmát megőrizni 

- vízigényes növények termesztésének visszaszorítása 

- tisztított szennyvizek visszatáplálása 

- területi tárazás 

A megyében a víz minősége megfelelő, a lakosság víztakarékossági lehetőségeikről 

még több ismertető szükséges. Eltérő a szennyvízelvezetés a megye különböző területeit 

nézve, ebben központi finanszírozási lehetőségekre van szükség. 

 

Fenntartható termékek 

Egyes vállalatok a megyében, 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 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.  

Vannak olyan cégek is, amelyek kifejlesztették saját egyéni megközelítésüket a 

fenntarthatósági teljesítmény értékelése és javítása érdekében. 

Mindegyikre szükség van hogy a megye lakosai felfigyeljenek ezen termékekre. De az 

olyan programok, események, célirányos kiadványok is nagyon szükségesek, amik csak ezzel 

foglalkoznak és eljutnak valóban a fogyasztókhoz. 

A nagyszámú kert tulajdonos, kisgazda, tanyavilágban élő, Bács-Kiskun megyében 

jelentős. Azt be kell látniuk, hogy majdnem minden termék hatással van a környezetre. Még a 

saját kertünkben termelt zöldségek is hatással vannak környezetünkre, hiszem a termeléshez 



 

 20 
 
 

 

vízre, és a föld tápanyagjaira is szükségünk van, tehát a kerti paradicsom és paprika is igénybe 

veszi a természeti erőforrásokat. 

A fenntartható termékekre, környezeti tényezőire sok ilyen irányú projekt indult. Bács-

Kiskun megyében egy lakosra vetítve 1000 és 2200 Ft között van a támogatási összeg, amely 

az országos átlaggal egyezik. A megyében a legtöbb ilyen vagy hasonló pályázatot a 

mintaprojektek adták. Elsősorban az önkormányzatok, az iskolák, alapítványok, civil 

szervezet valósítottak meg ilyen témájú projekteket. 

 

A Bács-Kiskun megyét is magában ölelő Dél-Alföldi régió e tekintetben elől jár az 

országban, hiszen a régiók rangsorában a második helyen van, az itt élő lakosság átlagosan 

16%-kal hajlandó többet fizetni egy áruért, ha az bizonyítottan környezetbarát. 

 

Környezetbarát áruért többletfizetést vállaló lakosok regionális megoszlása 

 

Mivel a megyében a mezőgazdaság az egyik legfontosabb iparág, a fenntartható 

termékek esetében is erre kell helyezni a hangsúlyt. Az ökogazdaságok és bio 

mintagazdaságok ebben a térségben fontos szerepet játszanak, akár élenjáró példaként is 

tekinthetünk rájuk. 

 

Közösségépítés 

A közösségi stratégiák kiemelkedő intézkedései: 

- Közösségi és kulturális terek felújítása, kialakítása 

- Virtuális Közösségek, social média építése (Facebook, Instagram, Linkedln… stb.) 

- Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények,  

- Tematikus, öko rendezvény sorozatok szervezése 
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- Civil szerveztek fejlesztése, támogatása 

- Közösségi szerveződések, akciók, vírus videók előmozdítása e témában 

- Térségek közötti együttműködések 

- és nemzetközi projektek, jó példák, ötletek behozatala. 

 

Jó gyakorlatok: 

- Környezettudatos magatartás kialakítása Hajóson Környezettudatos magatartás és 

szemléletmód kialakítása továbbadása gyermekeknek, fiatalokon keresztül a 

szülőknek 64 db komposztáló láda került kiosztásra a családoknak, aprítógépek 

kerültek megvásárlásra Hajós 2011.09.01.- 2012.08.31. 500 fő helyi lakos 4,8575 

4,614625 KEOP-6206A/11- 2011-0067 

- Nyíltnap a kecskeméti és kiskunfélegyházi szennyvíztisztító telepen A föld napja 

alkalmából, évente látogatásokat szerveznek a szennyvíztisztító telepekre a 

kisiskolások számára. Bemutatják a szennyvíztisztítás technológiáját, illetve a 

megújuló energiatermelést biogázból. (rothasztók, biogáz tartály gázmotorok, 

hulladékhő) Kecskemét szennyvíztisztító telep, Kiskunfélegyháza szennyvíztisztító 

telep. Folyamatos évente Általános iskolások 0,50 – forrás Bácsvíz Zrt  

- KEOP-6.2.0/B/11-2011- 0045 – „Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás 

Lakiteleken” Energia- és víztakarékos, környezetbarát hulladékkezeléssel és 

kerékpározással kapcsolatos tudásmegosztás, életviteli lehetőségek bemutatása, illetve 

népszerűsítése Lakiteleken. Az iskola épületének teljes körű környezetbarát felújítása. 

2013.03.01. - 2014.12.31. Lakitelek és vonzáskörzete lakosságának. 84 73 Támogatás, 

BM önerő alap, önerő 

- Energy Factory csapatvetélkedő gyerekek számára, célja, hogy egyedi ötletekkel 

ráébresszék a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások fontosságára. A gyerekek 

így tapasztalati úton válnak fogékonnyá a környezettudatosságra, megtapasztalják a 

közösség erejét. 22 interaktív előadást tartottunk, a vetélkedővel együtt járó 

megmérettetésre 35 pályázat érkezett be, melyből az elődöntőt követően 12 pályázat 

jutott be a döntőbe. 

- KEOP-1.1.1/C/13-2013- 0041 azonosító számú „Kecskemét Megyei Jogú Város 

hulladékgazdálkodásának fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt: 3 db 

hulladékgyűjtő jármű, 2 db multiliftes konténer, 4000 db házi komposztáló, 1 darab 

rakodógép és adapter került beszerzésre. A kampány keretében lakossági fórumok, az 
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iskolákban ismeretterjesztő előadások zajlottak. A téma népszerűsítése, kiadványok és 

dedikált interaktív projekt honlap segítségével is zajlott. Kecskemét 2015.02.27- 

2015.12.31. Kecskemét teljes lakossága, illetve kiemelten Kecskemét 32 alapfokú 

oktatási intézményében tanuló diákok. 281,847 267,755 európai uniós és hazai 

társfinanszírozás 

- Hulladékból Termék Kiállítás Hulladékból termék kiállítást az Európai Fenntartható 

Energia Hét alkalmából 2014. június 21. és 29. között valósult meg a Kecskeméti 

Kulturális és Konferencia Központ aulájában. A kiállítás alapját egy tárlat képezte, 

amely bemutatta, hogy mi minden készül Magyarországon a szelektíven gyűjtött 

hulladékból. Kecskemét 2014. 06. 21-29. Kecskemét teljes lakossága 0,5 0 saját forrás 

- Európai Mobilitási Hét: A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét 

a közlekedési eredetű környezetszennyezésre és ennek csökkentésére különböző 

lehetőségeket ajánl. Időszakos forgalomkorlátozások, kerékpáros felvonulás, 

környezetvédelmi tudatformáló programok. Kecskemét évente szeptember 16-22. 

Kecskemét teljes lakossága 1,7 0 saját forrás 

- Környezetvédelem Jeles Napjai rendezvénysorozat: A rendezvénysorozat célja, hogy 

évente a környezet- és természetvédelem jelentőségére felhívja a figyelmet, illetve a 

környezettudatos gondolkodás és életmód elsajátítására. A rendezvény 50 

programelemet foglal magában. Kecskemét évente március október Kecskemét teljes 

lakossága 0,9 0 saját forrás 

- Energiahasználatra vonatkozó lakossági tájékoztató rendezvények: A lakosság részére 

a kevésbé lekötött téli időszakban szakemberek meghívásával előadássorozat 

szervezése Közösségi Információs Központ és Könyvtár 2018. 01.-03. település 

lakossága. 

- Házi komposztálást segítő mintaprojekt Hartán: az önkéntesen jelentkező lakosok 

elhelyezhetik a házuk környékén keletkező, komposztálható hulladékokat 

komposztáló edényekbe, melyek a projekt keretében kiosztásra kerültek. A 

komposztálás módját csoportfoglalkozások keretében tanítják meg a résztvevőknek. 

Harta 2012.01.17- 2012.11.30. Felnőtt lakosság 6,2 5,9 KEOP 

- Öko-logikus egészségtudatos gondolkodás: a pályázat célja, hogy a 

fenntartható életmódot népszerűsítse. A pályázat célja a fenntartható életmód és az ehhez 

kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése. Ezen belül a fogyasztók környezettudatosságának, 

környezetkultúrájának és környezetetikájának fejlesztés a mindennapi élet területén. Az 



 

 23 
 
 

 

általános iskola diákjainak filmek, interaktív előadások, vetélkedők, kiadványok szemléltették 

az emberiségre váró környezetvédelmi feladatokat. Harta 2012.02.01- 2012.06.30. Általános 

iskola: felső tagozat (életkor: 11-14), alsó tagozat (életkor: 6-10) 3,2 3,1 KEOP 

 

2.1.3. Releváns szervezet- és intézményrendszer (a fenntarthatóság és a célcsoport 

tekintetében lényeges intézmények, non- és for-profit szervezetek, szakértők, elkötelezett 

laikusok) 

A régióban sok közösségi stratégia került kialakításra az elmúlt években. Ilyen a 2016-

ban létrejött Tiszakécskei Közösségi és Kulturális Egyesület által, a TOP-CLLD keretében. A 

kezdeményezés Helyi Akciócsoportként működik, kulturális és közösségi fejlesztéseket 

szervez.  

Bács-Kiskun megyében 2016-ban 2619 nonprofit szervezet volt bejegyezve, ebből 

1531 egyesület, 781 alapítvány, 106 közhasznú társaság. Szabadidő, sport, kultúra témában 

szerveződött a legtöbb szervezet. 

Jelenleg 128 iskola van, ebből 93 általános iskola. 78 közművelődési intézmény van, 

mely a megyében működik, de nem állami intézmény. 

A megyében működő klubok, körök: 

Pedagógus Klub, Foltvarró Klub, Goblein és Kézimunka Klub, Gombász Klub, Gyógynövény 

Klub, Bélyeggyűjtő Kör, Sakk Klub, Senior Klub, Vasútmodellező Klub, Fotókör, 

Dísznövénykedvelők Klubja, Díszmadártenyésztők Klubja, Írók és Költők Baráti Köre, 

Helyünk a világban Klub. 

„Közösségépítő Kecskemét” Helyi Közösség: 

A Nemzetgazdasági Minisztérium regisztrációt hirdetett helyi akciócsoportok 

megalakításáról, melynek eredménye a közösségszervezésre irányul. 2016-ban alakult az 

akciócsoport kft-k, egyesületek, alapítványok illetve egy plébánia segítségével. Feladatok: 

városfejlesztési programok kialakítása, közösségi kapacitások fejlesztése, további közösségek 

létrejöttének ösztönzése. 

 

2.2. Óbecse és vonzáskörzete 

2.2.1. Általános bemutatás (természetföldrajz, közlekedés, térszerkezet, gazdaság 

szerkezete, társadalom szerkezete) 

Óbecse egy Tisza-parti kisváros, mely Vajdaság szívében, Bácska keleti részén, 

pontosabban a Tisza jobb partján terül el. Óbecse községhez a következő települések 

tartoznak:  

- Bácsföldvár (Bačko Gradište),  
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- Péterréve (Bačko Petrovo Selo), 

- Drea (Drljan), 

- Csikériapuszta (Radičević), 

- Milesevó (Mileševo) és 

- Pecesor (Poljanica).  

Összterülete 487 km2, a lakosok száma pedig 37.000 körül alakul, melyből a magyar 

lakosok száma több mint 10.000 fő. 82 m tengerszint feletti magasságon helyezkedik el. 

Éghajlata mérsékelt szárazföldi.  

Óbecse község összterületének 4%-át vízfolyások fedik, melyek közül legjelentősebb 

a Tisza folyó, mely 23 km hosszan alkotja a község keleti határát. A Tisza folyó a Duna 

legnagyobb bal oldali mellékfolyója. Vajdaságban a Tisza választja el Bácskát és Bánátot. 

532 km hosszan hajózható. 

Óbecsén található a Duna-Tisza-Duna (Ferenc-csatorna) hajózsilipje, melyet Türr 

Istvánnak köszönhetünk. A hajózsilip (Türr zsilip) 1895-1900 között épült meg az alig 24 

éves Albert Heinz tervei alapján. A zsilip azért nagyon jelentős Óbecse számára mivel Európa 

első elektromos árammal működő vaskonstrukciós hajóátemelő zsilipje volt. Maga a zsilip 

1975-ig működött, amíg meg nem épült az új változata. Ma kiemelt jelentőségű ipari 

műemlékvédelmi és idegenforgalmi látványosságként tartják számon.  

A község területe gazdag artézi és szubartézi vízben, amit ivóvízként és a gyáripar 

szükségleteire használnak. Óbecse ismert a gyógyhatású jódos, úgynevezett “sárgavizéről” is, 

mely egyben egyik védjegye is. A sárgavizes, pontosabban nátrium-hidrokarbonátos 

hipotermák csoportjába tartozó ásványvizes artézi kutak vize közismerten jótékony hatású. 

Bizonyítottan jó hatással van a bőrbetegségekre és a reumára. A legrégibb kút Óbecse főterén 

található, melyet Sós Károly fúratott 1904-ben. Városunkban négy helyen található sárgavizes 

kút, melyet a városlakók mindennapi fogyasztásra használják gyúgyhatása miatt vagy csak 

megszokásból, az íze miatt.  

A talajrétegekben széndioxid is található, ami Óbecse község területét sajátossá teszi 

Szerbiában. 

Az óbecsei község területén található földek a legminőségesebbek megművelhető 

termőföldek közé tartoznak. Az összterület 86%-a termőföld, melyből 83%-a csernozjom és 

réti feketeföld. 

A talaj menti vegetáció közül a pusztai vegetáció, vagyis a fű a legelterjedtebb. 

Állatvilága a sztyeppeihez hasonló, ami pedig Óbecsét különlegessé teszi, az a halastónál 
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tanyázó nagy kócsagtelep, illetve a Tisza folyó révén a virágrovarok ősrégi csoportjába 

tartozó tiszavirág is, mely több évi szünet után először a 2000-ben bekövetkezett nagy árvízet 

követően jelent meg, és azóta is látható június második felében minden évben.  

Fontos megemlíteni a folyóban található 7 halcsaládhoz tartozó 22 halfajt 

(legnépesebbek pontyfélék és a süllők). 

A természeti adottságoknak (éghajlat, talajminőség, vízfolyások) köszönve, Óbecse 

Község fejlett az intenzív földművelés (növénytermesztés) és az állattenyésztésben. A 

legfontosabb gazdasági ágazat a mezőgazdaság, mely a község évi nettó termékének 31%-át 

teszi ki. Ezek a tényezők hozzájárultak a feldolgozóipar fejlődéséhez is. Sajnos az évtizedek 

óta fennálló fém- és fafeldolgozó-, valamint textilipar a történelmileg ismert okok, a meglévő 

kapacitások nem kellő kihasználtsága, továbbá a nagy gyáriparok és a kisüzemi gazdaság, 

illetve a kisipar közötti kapcsolat hiánya miatt stagnál. A legígéretesebb fejlődőképes ágazat a 

turizmus, bár a meglévő források (gyógyhatású jódos víz) mellet sem fejlett. 

A közlekedési infrastruktúra a kiváló stratégiai fekvés ellenére sem eléggé fejlett. 

Megfelelő közúti összeköttetése van az összes környező községgel, ezeken keresztül pedig a 

nagyobb városközpontokkal: Újvidékkel, Szabadkával és Belgráddal. Szükségeltetik a 

Belgrád-Budapest autópályával való közvetlen összeköttetés, ennek hiánya jelentős 

mértékben csökkenti fejlődés esélyeit. A vasúti közlekedés teljes mértékben tönkrement. A 

község a vízi közlekedést illetően is nagy potenciállal rendelkezik, de a kikötő hiánya 

pillanatnyilag lehetetlenné teszi ezt a közlekedési formát. Ez viszont az idei évtől változni fog, 

ugyanis Óbecse Község Európai Úniós pályázat keretében támogatást nyert egy kis tiszai-

hajókikötő megépítésére. 

Óbecse község egyértelműen egy mezőgazdasági város. Legtöbben ennek különböző 

ágazataiban gazdálkodnak. Óbecsének valamivel több mint 70000 hektár megművelhető 

földterülete van. Ezt néhány nagygazdaság és több közepes- és kisgazdaság műveli.  

Ami az ipart illeti, a tranzíció folyamán több szocialista nagyvállalat (PIK-Bečej, Fit-

moda, 8. Oktobar, Flora, Szövőgyár, Sörgyár - Old Gold Bečej) ment tönkre, előtérbe hozva a 

kis- és középvállalkozásokat, melyek még a fejlődés útján vannak. A Sojaprotein gyár talán az 

egyetlen ami nem ment tönkre, sőt bővült az SP-Laboratóriummal, mely igen fontos 

analíziseket, elemzéseket, végez nem csak szerbiai cégek, üzletek, vállalkozó számára. 

Néhány újabb fémipari nagyvállalat alapult az elmúlt időszakban, melyek nagyban 

hozzájárulnak az ipar és a munkaerőpiac fejlődéséhez és talán megakadályozzák a 

nagymértékű elvándorlást. 
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2011-ben 24 226 lakos (a legfrissebb népszámlálás teljes feldolgozottság hiányában, 

csak a lakosság számát ismerjük). 

 

2.2.2. A releváns fenntarthatósági tématerületek állapota a térségben (társadalom és 

környezet, anyagtakarékosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, fenntartható termékek, 

közösségépítés – szemlélet, életmód, gyakorlat, esetleg konkrét projektek) 

 

Társadalom és környezet 

SWOT analízisnek alávetve: 

ERŐSSÉGEK 

 86% művelhető földterület 

(legtermékenyebb talajtípusok) 

 Holt Tisza területének természeti 

adottságai 

 Tiszavirág 

 Őshonos növények 

 Civil szervezetek és a helyi 

önkormányzati intézmények 

elkötelezettsége a 

környezetvédelemre 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

megkezdése 

 Gyógyhatású jódos – „sárgavízbe”, 

artézi és szubartézi vízben  gazdag 

terület  

 A lakott területek 

szennyvízgyűjtésére kidolgozott 

dokumentáció 

 A Halastó nemzetközileg jelentős gép 

kolóniával rendelkezik 

 Megfelelő és minőséges 

ivóvízszállítás az óbecsei 

GYENGESÉGEK 

 Folyamatos pénzügyi háttér 

hiánya a környezetvédelemre 

vonatkozóan 

 Az elévült vízvezeték-hálózati 

rendszer 

 Óbecse község lakott területein 

nincs kiépített szennyvíz 

infrastruktúra – szivárgó 

szennyvíz, mely veszélyt jelent a 

talajvíz minőségére 

 A szennyvíz tisztítására szolgáló 

berendezések hiánya (a lakosság 

körében és az ipari negyedben is) 

 A szeméttelepek egyetlen 

környezetvédelmi elemet sem 

tartalmaznak 

 A mezőgazdaságban alkalmazott 

növényvédőszerek 

ellenőrzésüknek a hiánya 

 saját tulajdonba lévő kutak 

használata 

 fokozott víz-, föld- és 
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vízvezetékeken keresztül, mely 

megfelel az Egészségügyi Törvények 

követelményeinek 

 Elhagyott, gazdátlan állatok 

menhelye 

 

levegőszennyezetség 

 Intézkedések hiánya a 

szennyezettség csökkenése 

érdekében 

 Kötelező hulladéklerakásra 

vonatkozó díjak bevezetése 

 Az állati tetemek eltávolítására 

vonatkozó előírások hiánya  

 Környezeti infrastruktúra hiánya 

(szennyvíztisztítás, 

hulladékkezelés, újrahasznosítás) 

 Kellő felügyelet hiánya az 

előírások végrehajtásánál és a 

minőség ellenőrzésénél 

 A parlagfű megsemmisítésének 

problémája nincs kellőképpen 

megoldva 

 A község erdősítésére vonatkozó 

terv hiánya 

                   LEHETŐSÉGEK 

 Horgászati, oktatási, testnevelési és 

ökológiai turizmus fejlesztése 

 Egészséges és minőséges 

élelmiszerek kitermelése 

 Erdősített területek növelése és 

jelentősebb részének védelem alá 

helyezése 

 Egy egységes rendszer kiépítése az 

összes  település egy vízmérőről 

történő vízellátására 

 A környező önkormányzatokkal való 

együttműködés - parlagfű 

VESZÉLYEK 

 A lakott területek szennyvizeinek 

ellenőrizetlen kiszivárgása az 

emésztőgödrökön keresztül 

 A lakosság szegénysége, 

elvándorlása 

 Magas tavaszi vízállás 

 A víz fokozott zavarossága, 

valamint a megnövekedett vas és 

ammónia koncentrációja 

 Illegális szeméttelepek 

 Nyár végi magas parlagfű 

koncentráció 
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megsemmisítése  

 Oktatás, motiváció és a 

környezetvédelem szükséggességére 

vonatkozó tudatosság növelése 

(szabályszerű hulladék eltávolítás, 

újrahasznosítás) 

 Magánszektorral való együttműködés 

bővítése a hulladékgazdálkodás 

területén  

 A szennyvízcsatorna hálózatának 

bővítése 

 Felszíni és folyóvizek használatára és 

szennyezettségére vonatkozó 

felügyeletek növelése, szabványok 

meghozatala 

 Korszerű technológia bevezetése, 

mely redukálja a 

környezetszennyezést  

 Csapadékvíz hálózat kiépítése 

minden településen (vízbefogadóba 

való csatlakozás) 

 Kóbor állatok számának 

ellenőrizetlen növekedése 

 Környezet szennyező ipari 

anyagok fokotott koncentrációja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagtakarékosság és energiatakarékosság 

Óbecse község településeinek villamosenergia-ellátottága teljeskörűnek minősül, a 

tanyák egy része ugyanakkor még jelenleg sincsen bekötve az országos villamosenergia-

hálózatba. Óbecse község villamosenergia-felhasználása az elmúlt években folyamatosan 

emelkedő tendenciát mutat. Ugyanakkor országos szinten is Szerbia több áramot fogyaszt, 

mint az EU-s átlag.  

2016. március 9-én Vajdaság hét önkormányzatával írt alá szándéknyilatkozatot a 

német LEEN energiahatékonyság-fejlesztő vállalat, az önkormányzatok energiafogyasztási 

mutatóinak szabályozására és fejlesztésére. A szerződést Óbecse mellette Zenta, Topolya, 

Mitrovica, Magyarkanizsa és Šid községek polgármesterei írták alá Mirko Krückkel, a LEEN 

vezetőjével. 
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Először 2013-ban kapott Óbecse Felső parkja energiatakarékos közvilágítást, mikor is 

42 LED-izzó került elhelyezésre, majd 2015-ben a Tiszta-parti sétány 55 hagyományos 

izzóját cserélték le energiatakarékosra. 

Ugyan ebben az évben a sportközpont körüli kerület is hasonló izzócserén ment 

keresztül. Egy évre rá már a sportcsarnok épületén belül is megkezdődött az energiatakarékos 

izzók használata. Ezen beruházés értéke 9 millió dinárba került, melyből 6 milliót a 

tartományi kormány adott. A 2017-es évben megtörtént a fedett uszoda és a kültéri medencék 

izzócseréje, szoláris panelek beépítése az energiatahatékonyság növelés érdekében. 2016-ban 

már tartományi támogatással Óbecse város közvilágításánál is megkezdődtek az első LED-

izzók cseréje. 162 izzót cseréltek ki, ezzel pedig évente 80 százalékos energiamegtakarítással 

kalkulálnak a szakemberek, de az energiafelhasználás mellett a remények szerint sokkal 

kevesebbet kell majd költeni a karbantartásra is. 

 Óbecsének és környékének is komoly környezetvédelmi gondot jelent a Botra 

szeméttelep, amelynek a használására évek óta készül az önkormányzat. 

A községben 1 db szilárdhulladék lerakó üzemel, Óbecsén, erre a helyszínre 

koncentrálódik a kibocsátás. A lerakókon keletkező üvegházhatású depóniagáz 

mennyiségének mérséklése szempontjából kulcsfontosságú, hogy minél nagyobb arányban 

sikerüljön a keletkező hulladékokat hasznosítani, illetve a biológiailag lebomló hulladékokat a 

lerakókról eltéríteni. 

A község minden településén szervezett, rendszeres hulladékgyűjtés zajlik, bár a 

település külső határainál (tanyák, szállások) elég hiányos ez a rendelkezés. Az idei évtől 

veszi kezdetét a szellektív hulladékgyűjtés. Bízva a lakosság pozitív hozzáállásában, 

szokásainak megváltoztatásában és a szelektív hulladékgyűjtés szokásának „megtanulásában” 

a községi vezetőség bízik a jövőbeli fejlődésben anyagtakarékosság szempontjából. 

 

Víztakarékosság 

Óbecse községben a szennyvízhálózat lefedettsége nagyon rossz, a háztartásoknak 

csak a fele rendelkezik szennyvízelvezetéssel, ami pontossan 44 kilométer elsődleges és 

másodlagos csatornahálózatot jelent. 

A szennyvízelvezetés és -kezelés a hulladékgazdálkodásnál nagyobb, de 

összességében még mindig szinte elhanyagolható mennyiségben járul hozzá a községi 

üvegházhatású gáz kibocsátáshoz. 



 

 30 
 
 

 

A Vodokanal Közvállalat felelős a vízellátásért Óbecse Község területén. Az elmúlt 

években több nyertes projekt révén folyamatos fejlesztések zajlanak, de ezek még messze 

nem a legtökéletesebbek. A közvállalat tervei között szerepel a vízórák távolsági leolvasása, 

mivel télen két hónapon át szinte lehetetlen ezen órák leolvasásának elvégzése. 

 

Fenntartható termékek 

Óbecse község területén egyre elterjedtebb a tudatos vásárlási szokások kialakítása 

iránti érdeklődés. Sokan inkább a helyi termelőtől vásárolnak mint hogy a nagy multik zsebét 

gyarapítják. Az idei évtől kezdve megfizettetésre kerültek a műanyag szatyrok egy-egy 

vásárlás alkalmával. Ezt természetesen első körben nagyon rosszul fogadták a városlakók, de 

idővel belátták ennek szükségességét. Egyre többen használnak vászon szatyrokat. 

 

Közösségépítés 

 Óbecse Község egy multikultúrális közösség, ahol a turizmus, a kultúrális 

intézmények, civil szervezetek és egyéb csoportok jelenléte nagyban meghatározza a 

közösségépítést óvodás kórtól egészen a nyugdíjas korig, bár még van mit fejlődni e téren. 

Kiváló turisztikai lehetőségre, természeti adottságokra lehet építkezni, úgy mint a 

Tisza, a termálvíz jelentette lehetőségek, a termőföldek, a Tisza holt ága. Ugyanakkor van 

jelentős épített örökség is, amely a helyiek számára fontos identitás- szimbólum, és ami köré 

lehet a közösséget is építeni. Ezek a római katolikus, az ortodox, az evangélikus- református 

templomok, a Tiszai zsilip, a Dungyerszki- kastély, Óbecse főtere, és sok más is. 

 

2.2.3. Releváns szervezet és intézményrendszer (a fenntarthatóság és a célcsoport 

tekintetében lényeges intézmények, non- és for-profit szervezetek, szakértők, elkötelezett 

laikusok) 

Az Óbecsei Népkönyvtár egy multikultúrális közintézmény, melyen belül 2013 óta 

szerveznek különböző oktatási programokat a gyerekek és az ifjúság számára. A 2010-2012-

ig terjedő időszakban az Óbecse község területén született 3-18 évesek mintegy 11 százaléka 

tagosodott be a könyvtárba. Külön stratégiai célja az intézménynek, hogy megismertesse 

helytörténeti részlegét a helyi fiatalokkal. A Mesélj nekem magadról című pilóta projektum 

megvalósítása során megalakult a Kozmopoliták – Fiatal Olvasók Klubja. Tagjai több 

hónapos kutatómunka után egy dokumentumfilmben mutatták be Óbecse község olvasói 

kultúrájának fejlődését. Következő évben a Bogdan Dunđerski a fiatal honfitársak 
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szemszögéből című projekt valósult meg. A legújabb projekt kapcsán megalakult a 

Helytörténeti Klub, akik 2016-ban bemutatták legújabb munkájukat Az óbecsei zsidó 

közösség öröksége című projektet, oktató jellegű amatőr film kiséretével.  

Az óbecsei Than Emlékház mely ötvözve a tudomány és a művészet világát egyben 

élményteli tanulási lehetőséget kínál minden korosztály számára a tudományos interaktív 

parkján keresztül. Az emlékház elsősorban Than Mór festőművésznek és Than Károly 

vegyésznek állít méltó emléket. Az épület egyben a Than Fivérek Értelmiségi Kör székhelye, 

akik több mint 10 csoportból, szekcióból álló nonprofit szervezet. Az emlékház falai között 

számos előadás, ismeretterjesztő előadás akár az innováció, oktatás, kultúra terén, 

tehettséggondozó műhelymunka foglalkozás került megrendezésre.  

 

Non-profit szervezetek a régióban: 

- Pannonica környezetvédelmi szervezet tevékenysége közé tartozik a környezetkímélő 

intézkedések népszerűsítése, ismeretterjesztés, előadások szervezése. 

- Ökobecse Polgári Egyesület: Óbecsei polgárok független szervezete, önszerveződő, 

politikamentes és létét önkéntes munkával fenntartó civil szervezet. Célja önkéntesek 

bevonásával tevékenykedni a környezet és az azt felölelő élővilág megőrzésében. 

Munkája során tájékoztatja a lakosságot és ez által hozzájárul az ökológiai 

szemléletformálásukhoz. Kapcsolatot tart fenn helyi, hazai és külföldi szervezetekkel. 

Jeles környezetvédelmi napok alkalmával (mint a Föld világnapja, a víz világnapja, a 

madarak és fák napja stb.) rendezvényeket, kiállításokat, versenyeket, 

foglalkoztatásokat szerveznek. Alkotóműhelyeket tartanak, ahol hangsúlyozzák az 

újrafelhasználás fontosságát. Gyakran támogatnak más városi rendezvényeket, és részt 

vesznek jótékonysági akciókban is. Az „Ökobecse” a saját lehetőségeihez mérten 

mindent megtesz a környezet védelme, az újrahasznosított energiaforrások használata, 

valamint a szervezet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, szem előtt tartva a 

következőket:  

o önkéntes munkával hulladékbetakarítást végez a város elhagyatott részein, a 

Tisza-mentén, a bekötő utak mellet. 

o segít megszervezni az erdőtelepítést, helyszínelést, környezetegészségügyet 

o műhelyeket alapít, kézműves mesterségeket alkalmaz a hulladék 

újrahasznosítása céljából, és önfenntartó iskola létrehozásán dolgozik Óbecsén 
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o szorgalmazni a környezetre ártalmatlan technológiák alkalmazását a 

mezőgazdaságban, valamint a környezetkímélő és bio-termesztési módszerek 

elterjedését, ökológiai fogyasztóvédelem kidolgozásának támogatása 

o területfejlesztési programok és regionális partnerkapcsolati folyamatok 

támogatása társadalmi részvétellel Óbecse és környezete természeti 

adottságainak megőrzése érdekében 

o ökológiai tudatosság fejlesztése, globális szemléletre való nevelés, előadások, 

foglalkozások, konferenciák, továbbképzések, tréningek, környezetvédelmi 

táborok szervezése 

o a gyerekek és az ifjúság oktatása a természet valamint a családi értékek 

fontosságáról, toleranciára való nevelés, felvilágosítás a kábítószerek és az 

alkohol káros hatásásáról, diákvédnökség program működtetése 

o interregionális kapcsolatok által a környezet és természetvédelmi feladatok 

segítése, hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása 

o oktató programcsomagok fejlesztése és készítése (filmek, nyomtatványok, 

szórólapok), kiadványok megjelenítése és sokszorítása 

o lakossági fórumok, konferenciák, önkéntes akciók és képzések szervezése, 

hatásvizsgálatok, önkormányzati programok kidolgozása és kivitelezése 

- Erdőtelepítők Egyesülete 

 

 

3. Az ECO-SCHOOL Virtuális tudásközpont 

 

3.1. Az ECO-SCHOOL Virtuális tudásközpont modellje 

Mivel az oktatás csak általános ismereteket nyújt a környezettel, környezetvédelemmel 

és környezettudatossággal kapcsolatban, ami nem elegendő a valódi környezeti neveléshez, a 

környezettudatos szemlélet és életmód kialakításához, létrehozzuk tudásbázisunkat. 

Az ECO-SCHOOL Virtuális tudásközpont célja, elemei: 

- az általános és helyi, specifikus ismeretek rendszerezése 

- az általános és helyi, specifikus ismeretek megosztása 

- hasznosítható gyakorlati megoldások nyújtása 

- oktatási programok kidolgozása 

- oktatási hálózatok fenntartása 



 

 33 
 
 

 

- speciális kommunikációs kampányok lefolytatása 

- jó gyakorlatok bemutatása 

- határon átnyúló együttműködések fenntartása 

- terület specifikus ismereteket tartalmazó tanulmányok létrehozása 

- pilot tréning eredményeinek összegyűjtése 

- e-learning tananyag Moodle felületen 

- gyakorlati oktatások 

- tanulmányutak 

- tematikus napok 

- okos telefonos applikáció 

- interaktív kiállítás 

- interaktív weboldal, hírlevél 

- Facebook kampányok, bejegyzések 

- emailen, postán beérkezett tudásanyag 

- kommunikációs kampány: 

o vírusfilmek 

o helyi termékek 

o diákversenyek 

o online PR cikkek 

Tudásközpontunk célja, hogy a tudásanyag nem csak a projekt futamideje alatt, de a 

projekt lezárulását követően is fennmaradjon és fejlődjön, bővüljön. 

 

3.2. A formális és informális hálózat szereplői 

A tudásközpont a képzés fenntartásában a hat kiemelt téma mentén létesítendő 

együttműködések, hálózatok koordinálásában fog hosszú távon is meghatározó szerepet 

játszani. 

 A Tudásközpont struktúráját és működését alapvetően meghatározza a részt vevő 

iskolák jelenlegi felépítése, azonban létrehozása dinamikusan visszahat az országban folyó 

ilyen irányú képzés teljességének működésére. 

A tudásközpont felhasználói nem csak tudást, de előnyt is szereznek; a tudáscentrum 

egyben innovációs centrummá is válik, amely elősegíti a koordinálását, összehangolását.  

Az összegyűjtött anyagok által a többi iskolának a fenntarthatóság oktatásával 

kapcsolatos tevékenysége megerősödik, ezzel lehetőséget kapnak a kapcsolódó 
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határterületeken történő foglalkozásokra, és itt nemzetközi szintű tevékenységet is 

végezhetnek. 

Szereplők a projekt partnerein túl és a tesztképzést folytató általános iskolákon túl a 

csatlakozni kivánó cégek, iskolák, szakképző centrumok és más non-profit szervezetek vagy 

akár egyének – mindenki, aki hozzájárul a tudásanyag bővítéséhez és fenntartásához. 

A Tudásközpont eszköz és lehetőség a projektpartnereknek, a bevont iskoláknak és 

további partnereink számára térségi tervezési, fejlesztési és dokumentumkezelési 

elképzeléseik megvalósítására. Ehhez jól képzett szakembergárdával, technikai 

erőforrásokkal, illetve egyedi dokumentum- és információs alapokkal rendelkezünk. 

Közösen kívánunk megvalósítani kutatás-fejlesztési, oktatási tevékenységet és 

projektek közös megvalósítását.  

A Tudásközpont működése során szoros kapcsolatot tart fent különböző partnereivel. 

Az együttműködés kiterjed mind kutatás-fejlesztési, mind oktatási tevékenységre. 

 

3.3. Az ECO-SCHOOL Virtuális tudásközpont funkciói és tevékenységei 

Szakmai tevékenységünk és szolgáltatásaink fókuszában a fenntathatóság területén túl 

az országos szintű, illetve térségi oktatási, informálási, és integrált tervezési feladatok ellátása, 

a vidék- és város környezetvédelmi politika kialakításában való szakmai munka, a 

dokumentációk tárolása, kezelése, valamint a begyűjtött dokumentumokból történő 

adatszolgáltatás áll. Közvetítő szerepet töltünk be az környzetvédelmi- és a társszakterületek, 

valamint az iskolák, oktatási intézmények és a laikusok felé. Szolgáltatásaink szakmai és 

lakossági felhasználókat egyaránt elérnek. 

Kiemelt feladata a tudásközpontnak, hogy segítse a diákok az iskolapadból a felnőttek 

világába történő adaptálását. 

Az a baj az iskolával, hogy mire egy új módszer, felfedezés, ismeret tananyaggá válik, 

a frissességét elveszíti. Ezért kiváló minden olyan kezdeményezés és alkalom, amikor a 

gyerekeink iskolaidőben a valósággal, a gyakorlattal ismerkednek meg. A megszokott órai 

keretekből kilépve máris izgalmasabbnak tűnik szinte bármi, ami a tankönyveken kívül 

található. Az pedig, ha a helyszín, vagy a látottak valóban izgalmasak, csak fokozza az 

élményt, a további tudásgyarapodás iránti vágyat. 

Az Eco-School Tudásközpont és partnerei által megvalósítandó virtuális tudásközpont 

missziója K+F központ létrehozása a régióban és országosan a fenntarthatósági témában, egy 

oktatási hálózat kialakítása az ökotudatos fenntartható életért. 
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Tudásközpontunk célja biztosítani a régióbeli és országos úttörő szerep megőrzéséhez 

szükséges kapacitásokat, a létrehozott tudás megfelelő elterjesztését és a „világtudás” 

gazdagítását publikációkkal; erősíteni a régió szakterületi szerepét és nemzetközi 

együttműködése elősegítését.  

 

Interaktív weboldal 

Terveink között szerepel a weblapunkon nyújtott szolgáltatások továbbfejlesztése, 

kibővítése.  

Jelenleg a projektünk leírásán, partnerek bemutatásán kívül lehetőség van a 

projekttalálkozók, képek, eredmények megtekintésére, kapcsolatfelvételre. 

Emailen, telefonon megkereshetik az érdeklődők a projektpartnereket, 

kinyilváníthatják véleményüket, melyre reagálhatnak. 

A hat tananyag is elérhető lesz a honlapon. 

Az érdeklődők a hírekre kattintva, vagy hírlevélre feliratkozva értesülhetnek a 

projekttel kapcsolatos aktualitásokról. 

A honlapról elérhető a Moodle E-learninges felület is, ahol online elvégezhetőek a 

kurzusaink a hat tananyag mentén. http://www.eco-school.eu/ 

 

http://www.eco-school.eu/
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Applikáció 

Az okos telefonokon elérhető applikáció összegyűjti a tananyagok végén található 

teszteket és könnyű, felhasználóbarát kialakításának köszönhetően leegyszerűsíti és játékossá 

teszi a tanulási folyamatot. 

 

Moodle 

A Moodle felületén megtalálható a hat db kétnyelvű (magyar-szerb) tréning 

tananyagunk (valós és e-learning változata) a fenntarthatóság komplex részterületeivel 

(társadalom és környezet, anyagtakarékosság, energiatakarékosság, víztakarékosság, 

fenntartható termékek, közösségépítés) kapcsolatban. 

Az elméleti tananyagok mellet kvízek, teszt színesíti a tanulási folyamatot. 

Az e-learninges tananyag elvégzése után a résztvevők okleveleket kapnak minden 

egyes téma után. 

Elérhetőség: 

http://moodle.eco-school.eu/ vagy a honlapon egy kattintás. 

 

 

 

http://moodle.eco-school.eu/
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Facebook oldal 

A projektünk Facebook oldalán számos kampány fut népszerűség és elérés növelése 

céljából. A szociális média úttörő szerepének hála számos fiatalt tudunk elérni, bevonni, 

tudásukat bővíteni.  
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4. Összefoglalás és konklúzió, várható hatások 

A tudásközpont kiindulásának alapja, hogy az oktatási rendszer a projekt által érintett 

térségekben a határ mindkét oldalán átlagos fejlettségű.  

A hivatalosan előírt tananyag részeként történik természetismeret és természetföldrajz 

oktatás, ez azonban nem elégséges a valódi környezeti neveléshez, és nem tartalmaz térség-

specifikus ismereteket.  

Az érintett térségek gazdag természeti és kulturális értékekkel, valamint azokkal 

összefüggő hagyományos életmóddal rendelkeznek, ugyanakkor gazdaságilag elmaradottak, 

ami a lakosság mindennapjaiban (mentális és gazdasági okokból) együtt jár a környezeti 

felelősség hiányával.  

A helyi adottságokhoz és problémákhoz számos térség-specifikus jó példa található az 

ökotudatosság vonatkozásában, de az oktatási rendszer nem közvetíti/terjeszti ezen mintákat. 

A hivatalos tananyag és oktatásmódszertan elégtelen a szemléletformáláshoz és az életmód 

átalakításához.  

Az érintett térségekben a határ két oldalán számos civil szervezet foglalkozik a 

témakörrel és számos magánkezdeményezésű jó gyakorlat található, amelyek a közös 

problémákra (ökotudatos szemlélet hiánya, a gazdag természeti és kulturális értékek 

védelmének hiánya, természeti felelősség nélküli életmód, környezeti „nemtörődömség”, 

elöregedés és elvándorlás) adaptálható megoldást kínálnak, azonban hiányzik ezek tudatos, 

térség-specifikus rendszerezett gyűjtése és bemutatása, valamint a célcsoport-specifikus 

oktatásmódszertannal és hatékony szemléletformáló kampánnyal támogatott terjesztése.  

A téma szempontjából a legfőbb célcsoportot az általános iskolás gyermekek és a 

fiatal, gyakran (kis)gyermekes felnőttek jelentik, akik ugyan kellő nyitottsággal és 

fogékonysággal rendelkeznek az új ismeretekre, továbbá érzékenyek az (öko)környezetük 

minőségére, de az oktatás tartalmi és módszertani hiányosságai, valamint a térség-

specifikusság hiányában nem kapnak elegendő ismeretet és szemléletet, illetve gyakorlati 

útmutatást egy ökotudatosabb élethez. Így végül – elvi igényeik ellenére – igazodnak a 

társadalmi környezetükben megszokott „ökotudatlan” életmódhoz.  

A tudásközpont célja mint a projekt célja éppen ezen csoportoknak a lehetőség 

nyújtása kapcsolódó elméleti-gyakorlati tudás és térség-specifikus, valamint hatékony 

célcsoportspecifikus szemléletformáló kampány révén, hogy miként alakíthatnak ki elvi 

igényességüknek megfelelő fenntartható életmódot. 
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A program során magyar és a szerb partner közösen létrehoznak egy tanagyagot a fent 

részletezett témában, amely 6 fő témakörből áll: 

• társadalom és környezet 

• anyagtakarékosság 

• energiatakarékosság 

• víztakarékosság 

• fenntartható termékek 

• közösségépítés 

A tudásközpont egy olyan aktív tanulási módszert kínál a 6-18 éves korosztályt oktató 

iskolák számára, amely fenntarthatósággal kapcsolatos kísérletekbe és ismeretterjesztési 

tevékenységekbe vonja be a diákokat. Az elméleti oktatás sikeres kiegészítőjeként az aktív 

módszer során találkozhatnak a projekt honlapjával, amely egyben egy interaktív fórum, ahol 

direkt módon, akár önképzés során megismerkedhetnek a fenntarthatósági témákkal és az 

azokkal kapcsolatos izgalmas kísérletekkel. 

A facebook oldal mellett, minden témakörhöz külön vírusfilm készül majd, számos 

online cikk, pályázat, és nyomtatott anyag – kiadvány, kisokos - kerül kiadásra. 

A honlap, e-learning tananyag és applikáció mint Virtuális Tudásközpont biztosítja a 

szükséges anyagokat – mind a diákoknak, mind pedig a tanároknak – olyan különböző 

tanulási útvonalak létrehozásával, amelyek közvetlenül adják át a megszerzendő ismereteket. 

A tudásközpont célja, hogy növelje a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem 

fontosságát, kézzel fogható, interaktív oktatási technikák segítségével.  

Cél még, hogy a létrehozott oktatási egységcsomagok mindennapi használatával új, a 

téma irányában elhivatott szakembereket vagy leendő szakembereket toborozzon e terület 

számára. 

Cél egy olyan kialakított, illetve letisztított üzletfejlesztési tevékenység, illetve célzott 

marketing akciók, valamint más iskolákkal való együttműködés révén számos új partnerségi 

kapcsolatot generáljunk. 

Úgy gondoljuk, hogy a tudásközpont eredményeinek hasznossága mind a tudományos 

világ, mind a helyi lakosság és vállalkozások számára kézzel fogható lesz. A programban elért 

eredmények valamennyi alprojektben új kutatási irányokra, témákra is ráirányítják majd a 

figyelmet.  
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A kooperációs munkákba majd becsatlakozó új kutatócsoportok, oktatási egységek és 

vállalkozások segítik a program sikerességét és megalapozva a program folytatását célzó 

erőfeszítéseket. 

A marketing nagyon fontos eleme tevékenységübknek, hiszen a tudás diffúziójának 

lényeges eleme az, hogy a tanulók, oktatók, lakosok, vállalkozók tudjanak róluk abban a 

kritikus pillanatban, amikor segítségre van szükségük a továbblépéshez.  

A segítő szervezetek együttműködéséhez szükségünk van arra, hogy egymásról legyen 

naprakész információnk, egymással hatékonyan tudjunk együttműködni, hogy úgy tudjunk 

együtt dolgozni, mint egyetlen szervezet, amelyek különböző helyen vannak elhelyezve. Ez a 

mai elektronikus kommunikációs lehetőségek mellett technikailag megoldható. 

Lényeges az is, hogy a tudásközpont látható legyen, legyen naprakész információnk 

mindarról, ami a tanácsadási szakterületünkön történik, és arról, hogy kit, hol lehet 

megkeresni egy adott kérdésben tanácsért. 

A helyi tudásbázisokban meglévő tudás gazdasági hasznosításának ütőképes eszköze a 

tudásközpont, amely aktív tudásmenedzseléssel és a nyereségnek a szereplők közötti 

teljesítményarányos elosztásával elősegíti a tudás transzfer minden fajtáját. 
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