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1.Összefoglalás 

 

A projekt: 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 útmutatás egy ökotudatosabb 

élethez. Így végül – elvi igényeik ellenére – igazodnak a társadalmi környezetükben 

megszokott „ökotudatlan” életmódhoz. 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. 

 

A program során magyar és a szerb partner közösen létrehoznak egy tanagyagot a fent 

részletezett témában, amely 6 fő témakörből áll: 

 társadalom és környezet 
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 anyagtakarékosság 

 energiatakarékosság 

 víztakarékosság 

 fenntartható termékek 

 közösségépítés  

 

A projektet számos eszközön keresztül népszerűsítik és mutatják be a közönség számára. 

Interaktív weboldal, facebook oldal mellett, minden témakörhöz külön vírusfilm készül 

majd, számos online cikk, pályázat, és nyomtatott anyag – kiadvány, kisokos - kerül 

kiadásra. 

 

 

Az elkészített elemzés alátámasztja ezen tevékenységek szükségességét megyei szinten. 

Jól kiegészíti, tovább viszi a már megvalósult helyi szemléletformáló programokat. 

 

 

A fejlesztés tervezett finanszírozásának, ütemezésének rövid bemutatása: 

A projekt megvalósítása 12 hónapos átfutási időt igényel. 

A jelen pályázati beadvány pozitív elbírálását követően elsőként a projektmenedzsment 

szervezet felállítására kerül sor, majd a funkcióbővítéshez szükséges tárgyi és személyi 

feltételek megteremtése (anyag- és eszközbeszerzések, munkaerő felvétel) következik. 

Lebonyolítják a projektbe bevonni kívánt nevelési/oktatási intézményekkel való 

egyeztetéseket, majd megkezdik a különböző területeken készülő BTL kommunikációs 

anyagok (tematikus füzetek, információs kiadványok, szórólapok, plakát, stb.) és média 

megjelenések (TV riport, PR hirdetés, PR cikk) kreatív koncepciójának kidolgozását, ill. az 

anyagok legyártatását. Mindeközben a helyszínek véglegesítése és lefoglalása, az eszközök, 

ajándéktárgyak beszerzése és a rendezvények lebonyolításához szükséges szolgáltatások 

megrendelése folyamatosan történik.  
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A támogató döntést követően megkezdik a program internetes honlapjának létrehozását is, 

annak szakmai tartalommal való feltöltését, az online kapcsolati és belső lekérdező rendszer 

kialakítását. Az első szervezett programra az általános iskolában kerül sor 2018. szeptember 

elején. A további programokat – folyamatosan a tervezetnek megfelelően tervezik 

megtartani. 

A projekt kötelező részét képező hatékonyság mérésnek a 12 hónap során folyamatosan, 

több fázisban történő mintavételezéssel, és záró értékeléssel végzik. 

 

 

2. A térség leírása, jellemzői  

 

2.1 A térség lehatárolása 

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. 

 

A területe sík vidék. 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). 

 

Népesség (2011): 

Teljes népesség 524 841 fő 

Népsűrűség 63,1 fő/km² 

 

Földrajzi leírás: 

Terület 8445,15 km² 
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Bács-Kiskun megye helye Magyarországon 

2.2. Földrajzi adottságok 

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 km
2
, a kiskunsági 495 km

2
 területen helyezkedik el. 

 

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. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:HU_county_Bacs-Kiskun.svg
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Mindkét nemzeti park több tájvédelmi körzetből áll. 

 

2.3. A térség történelme röviden összefoglalva 

A Duna–Tisza köz térségének történelme a neolitikum idején indult, azóta szinte állandóan 

lakott terület volt. 

 

Sok évszázadon keresztül megőrződött a megyeszerkezet, mely a régi vármegye rendszeren 

alapszik. Hatással volt rá a török hódoltság, később a trianoni egyezmény alakította és végül 

a Rákosi- rendszer. Így alakult ki a közigazgatási területe. 

 

1984-ben az ország egész területén új közigazgatási rendszer lépett érvénybe. A járások 

megszűntek, a megyei tanácsok vették át az irányítást. Helyi tanácsok segítettek 

a  közreműködésben, melyek a városi tanácsok voltak. 

 

A városok hiánya miatt egy-egy nagyközséget városi jogú nagyközséggé nyilvánítottak. 

A városok és a városi jogú nagyközségek körzetének elnevezése városkörnyék és 

nagyközségkörnyék volt. 

Így Bács-Kiskun megye városai városkörnyék központok lett. Így két volt járási székhely 

Bácsalmás, Kunszentmiklós, Kiskunmajsa, Tiszakécske városi jogú nagyközség lett. 

 

Bácsalmás és Tiszakécske 1986-ban, Kiskunmajsa és Kunszentmiklós 1989-ben kapott 

városi rangot. Kecskemétet 1989-ben megyei várossá nyilvánított a Tanács.  

1990-ben Bács-Kiskun megyében tizenegy város volt a tanácsrendszer megszűnésekor, és 

egy megyei város. 

2.4. A térség gazdasága röviden összefoglalva 

 

Magyarországnak a közép keleti régiójában található, gazdaságilag erősödő, stabil terület. 

Gazdasági fejlettsége a térségen belül eltérő, az északi rész, a megyeszékhely környéke 

fejlettebb. 

 

Jelentős befolyásoló tényezői a gazdaságfejlesztéseknek, hogy Magyarország közepén 

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

megőrizve a mezőgazdasági hagyományokra támaszkodik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajk%C5%91korszak
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Helyi_tan%C3%A1cs&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1rosi_tan%C3%A1cs_(tan%C3%A1csrendszer)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rosi_jog%C3%BA_nagyk%C3%B6zs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rosk%C3%B6rny%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyk%C3%B6zs%C3%A9gk%C3%B6rny%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1csalm%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kunszentmikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskunmajsa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszak%C3%A9cske
https://hu.wikipedia.org/wiki/Megyei_v%C3%A1ros_(tan%C3%A1csrendszer)
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Agrárspecializációs terület. A régi gazdasági környezetben zajlik most az ipari megújulás, a 

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.  

 

 

Regisztrált vállalkozások száma gazdasági ág szerint, 2018. I. félév, Bács-Kiskun megye 

(KSH adatok) 
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A gazdasági megújuláshoz szükséges: 

- az infrastrukturális feltételek, 

- a jól képzett humán erőforrás, 

-  a folyamatos marketing munka,  

- a gazdasági szereplők közötti koordináció és együttműködés.  

 

Ezen feltételek megteremtése esetén a nagyobb gazdasági bázissal rendelkező városokban az 

ipari parkok működtetése egyszerűbb, de sikeressé válhat a kisebb városi ipari parkok 

működése. 

 

A megye egészét átfogó beruházások történtek, amelyek  

- a gazdaságot,  

- az infrastruktúrát hivatottak fejleszteni,  

- és a hátrányos helyzetű településeket.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat szervezi a pályázatok koordinálásával, szakmai 

előkészítésével. Az itt élők életminősége, gazdaságának fejlődése erős háttere lehessen a 

népességmegtartásnak. 

A beruházások között több városközpont is megújul, pl. a kiskunfélegyházi zöld város 

projekt, 2 milliárd forintból alakítják ki az új városközpontot. 

 

A 2014-2020-as pályázati szakasz keretében a megye nagy része meg tud újulni. A megye 

egészét átfogó, szervezett fejlesztések történtek meg szinte minden településen.  

 

2.5. A 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% 
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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. 

 

2.6. Infrastrukturális leírás 

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. 

 

Megyei források és az sok más közútfejlesztések összehangolásával több települési és 

települések közti útszakasz tud fejlődni. 

 

Figyelemre méltó a pályázati források, mely több programban segítik a fejlődést, mint 

fejlődött a szociális alapellátás és nagy figyelmet kap a TOP-os forrásból a foglalkoztatás 

ösztönzése, más pályázati forrásokkal összhangban 

 

-a CLLD célterületből sok százmillió forintból fejleszthetnek a nagyobb városok, 

-a LEADER forrásokhoz alulról szerveződő igényeket tud fejleszteni, támogatja: 

- a civil szervezetek kulturális életének fejlődését, 

- tevékenységének háttért nyújtó infrastrukturális fejlesztéseket,  

- programokat, eseményeket,  

- eszközbeszerzéseket. 
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Gazdasági szervezetek beruházásainak értéke millió Ft-ban gazdasági ágak szerint, 

2018.I.félév, Bács-Kiskun megye (KSH adatok) 

 
 

A gazdasági szervezetek által történt beruházás 2018. I. félévében 109.930 millió Ft volt a 

megyében. Ebből 28.160 millió Ft épületek és egyéb építmények illetve 12.536 millió Ft 

belföldi gépek, berendezések, járművek beruházása történt meg. A táblázatból jól látszik, 

hogy a feldolgozóiparban történt beruházás kiemelkedően magasan volt. Feldolgozóiparon 

belül a járműgyártás, gépipar, élelmiszer, ital, dohány területek voltak élenjáróak. 

 

3. A fenntarthatóság szemlélete és 

gyakorlata a vizsgált térségben  

 

3.1. Társadalom és környezet 
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Társadalom 

 

Demográfia 

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. 

 

Munkaerőpiac 

A gazdasági aktivitás az országos átlaghoz képest 1,3%-kal alacsonyabb volt a megyében 

2018. II. negyedévben. 2017. azonos időszakához képest a foglalkoztatás nőtt, a 

munkanélküliség csökkent. A foglalkoztatási ráta 59,4%, a munkanélküliségi ráta 2,8%, 

mindkettő alacsonyabb az országos átlagnál (0,8%-kal). 

 

Átlagkereset 

2018. I. félévben teljes munkaidős munkavállalók havi bruttó átlagkeresete 271.000 Ft volt. 

2017. azonos időszakához képest a bruttó és nettó átlagkereset 12,3%-kal nőtt, mely az 

országos átlagnál nagyobb volt. A keresetek összege viszont 16,3%-kal alacsonyabbak 

voltak az országos átlaghoz képest. 

 

Egészségi állapot a megyében, egészségvédelem 

2017-ben a megyében működő kórházi ágyak száma 2879, működő kórházi ágyak tízezer 

lakosra jutó száma 56,9. Dolgozó orvosok száma 2017-ben 1545 fő. A közúti balesetek 

száma 2018. első három negyedévében 561, mely 6%-kal csökken az előző év azonos 

időszakához képest. 

2016-ban a megyében rendelőn belül a felnőtt háziorvosok betegforgalma (eset) 3.237.292, 

gyermekorvosi betegforgalom (eset) 585.807. Az előző évhez képest a felnőtt esetek száma 

növekedett, a gyermek esetek száma csökkent. 

 

Egészségvédelmi intézkedések, prevenció: 

- egészségvédelmi, egészségfejlesztési programok, képzések: „Egészséges Bács-

Kiskunért” – TÁMOP – 600 esemény 

- gyógyfürdőnapok 

- egészségkaraván az egész megyében 

- drogprevenciós és kortárssegítő program az „Egészséges Bács-Kiskunért” 

- gasztroshow (egészséges ételek bemutatása) 

- megyei egészségfejlesztési irodák 

- szűrések 
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- kórházi fejlesztések 

- tudástár, élettörténetek megosztása 

 

Járások, városok, települések 

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

 

Csatornázás 

2017 végén is Bács-Kiskun megye volt a legrosszabb helyzetben a közműves csatornázást 

illetően, a lakások számának csak 67%-a volt csatornázott. A közműolló értéke 21-23 

százalékpont között volt. 

 

 

Környezet 

 

Vizek környezeti állapota 

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. 

 

Föld környezeti állapota 

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. 

 

 

Levegő környezeti állapota 

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. 
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SWOT analízis a régióra 

 

 

ERŐSSÉGEK 

 

- gazdaságilag fejlődőben van, életszínvonal 

növekszik 

- TÁMOP programok segítségével sikeres 

szemléletformáló események valósultak 

meg az elmúlt években  

- a TIOP és a DAOP pályázatainak 

köszönhetően nagyot fejlődött az 

egészségügyi szakellátás 

 

GYENGESÉGEK 

 

- a megye lakosságának jövedelmi 

viszonyai sokkal kedvezőtlenebbek az 

országosnál 

- elvándorlás magas 

- a megye lakosságának végzettségi szintje 

alul elmarad az országos átlagtól 

- csökken a lakosság 

- egészségügyi alapellátás tekintetében 

közepesnek mondható 

 

LEHETŐSÉGEK 

 

- egészségtudatos életmód elterjesztése a 

hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportoknál 

- mintaprojektek megvalósítása 

- hiányzó szociális szakember-kapacitás 

pótlása 

- egészségügyi alapellátás továbbfejlesztése 

- iskolák fejlesztése 

- bemutatóhelyek kialakítása 

 

VESZÉLYEK 

 

- kivándorlás 

- elöregedés 

- a nyári hőhullámok alatti többlethalálozás 

mértéke 

- a klímaváltozás közegészségügyi hatásai 

nagyban érintik a szociális problémákkal 

küzdő térségeket 

 

 

3.2. 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. 
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Szelektíven begyűjtött hulladék összetétele 2017, Bács-Kiskun megye, KSH 

 
 

A megyében a biohulladék a mezőgazdaság miatt nagyon nagy mennyiségben termelődik. A fenti 

ábrából jól látszik, hogy 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. 
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Hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása 2017, Bács-Kiskun megye,KSH

 

 

3.3. 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. 
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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.  

 

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. 

 

Bács-Kiskun megye villamosenergia-fogyasztása 2012-2015 között
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Atomenergia 

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.  

 

Szélenergia 

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. 

3.4. 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.  

 

Ivóvízbázisok veszélyeztetettsége 

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 
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- Lakitelek iskolája és a lakosság tudatosságra, többek között víztakarékosságra való 

ösztönzése 

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

tartalmát megőrizni 

- vízigényes növények termesztésének visszaszorítása 

- tisztított szennyvizek visszatáplálása 

- területi tárazás 

 

 

 
Forrás: nater.mbfsz.gov.hu 

 

A megye természetvédelmi szempontból legjelentősebb, éghajlatváltozás által fenyegetett 

területei az alábbiak:  

 Kolon-tó 

 Orgoványi rétek  

 Szikra és az Alpári rét 

- Szelidi-tó  

 Körös-ér környezete Kelebia térségében  
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 Felső-Kiskunsági tavak  

 Fejetéki mocsár (Kiskunhalas)  

- Péteri tó  

 Peszéradacsi rétek  

 Dávodi Földvári-tó 

 

 Császártöltési Vörös mocsár  

 Kiskőrösi turjános  

 Holdrutás erdő (Kunfehértó)  

 

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. 

3.5. Fenntartható termékek 

Bács-Kiskun megyében is igaz az, hogy 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 termékeken való ilyen megjelölések jól megvannak, a figyelem rájuk nem. 

Ez egy fontos tényező, amin változtatni kell. 

 

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. Az ilyen termékeket gyártó cégek ezt felismerve maguk is kiemelik, reklámozzák 

a régióban ezen termékeket. 

 

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 
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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 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. 
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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 minta gazdaságok ebben 

a térségben fontos szerepet játszanak, akár élenjáró példaként is tekinthetünk rájuk. 

 

3.6. Közösségépítés 

 

Turizmus 

Kiemelt üdülőkörzet nem található a régió területén. 

Ellenben a Kiskunsági Nemzeti park és Gemenc védett értékei, és a falusi, tanyasi, 

tematikus, ökoturizmus számára megfelelő adottságokkal rendelkező terület, ökológiai 

gazdálkodást folytató, bemutatást is végző tanyák jelenléte jelentős turisztikai szempontból.  

 

 

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 

- Civil szerveztek fejlesztése, támogatása 

- Közösségi szerveződések, akciók, vírus videók előmozdítása e témában 

- Térségek közötti együttműködések 
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- és nemzetközi projektek, jó példák, ötletek behozatala. 

 

 

Tiszakécskei Helyi Közösségi Akciócsoport: 

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.  

 

Nonprofit szervezetek 

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. 

 

Bács-Kiskun megye egyesületeinek tevékenységi kör szerinti %-os megoszlása (KSH adat) 

 
 

 

Mind az oktatás, mind a sport területén hiányoznak azok a központi források, melyek 

lehetővé tennék a tehetséggondozást. Az oktatás és szociális területen dolgozó szervezetek 

aránya az országos átlagot meghaladó, míg a kulturális szervezetek jelenléte az országos 

szint alatt marad. 
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Intézményrendszer 

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

megyében működik, de nem állami intézmény.  

 

Könyvtár 

A Katona József Könyvtár 2005-ben indította el a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási 

Szolgáltatást (BKSZ). 2018 januárjától 89 település könyvtárellátása valósul meg a Katona 

József Könyvtár szolgáltatásával. 

 

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. 

 

 

3.6. Jó gyakorlatok a térségben 

 

1. 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 

 

2. 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, 
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hulladékhő) Kecskemét szennyvíztisztító telep, Kiskunfélegyháza 

szennyvíztisztító telep. Folyamatos évente Általános iskolások 0,50 – forrás 

Bácsvíz Zrt  

 

3. 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 

 

4. 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. 

 

 

5. 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 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 

 

6. 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 

 

7. Európai Mobilitási Hét: A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a lakosság 

figyelmét a közlekedési eredetű környezetszennyezésre és ennek csökkentésére 

különböző lehetőségeket ajánl. Időszakos forgalomkorlátozások, kerékpáros 
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felvonulás, környezetvédelmi tudatformáló programok. Kecskemét évente 

szeptember 16-22. Kecskemét teljes lakossága 1,7 0 saját forrás 

 

8. 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 

 

9. 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. 

 

10. 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 

 

11. Öko-logikus egészségtudatos gondolkodás: a pályázat célja, hogy a fenntartható 

életmódot népszerűsítse.  

 

12. 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 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 

 

 

 

4. Célcsoportok és igényeik  

A releváns célcsoportok kiválasztása: 
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A projekt célcsoportját a Kiválasztott járások és járásokban élő gyerekek, fiatalok és 

családok képezik, ezen belül az alábbi alcsoportokat képeztük: 

 A kiválasztott járások és települések 8-12 éves általános iskolásai  

 A kiválasztott járások és települések felnőtt lakossága (családok). 

A projekt célcsoportjának több kisebb részcsoportra való felosztásakor az egyes 

korcsoportok életkori sajátosságait és az ebből fakadó, korcsoportonként eltérő, egyedi 

nevelési, szemléletformálási módszertani igényeket vettük figyelembe elsődleges 

szempontként. 

A projekt célcsoportjába tartozó személyek lakhelye a kiválasztott településeken található.  

 

A projektbe bevonni kívánt oktatási intézmények előzetes listája: 

 

1. Platán Utcai Általános Iskola  

2. Batthyány Lajos Ált. Isk. (Kiskunfélegyháza)  

3. Rigó József Ált. Isk. (Bugac)  

4. Gárdonyi Géza Ált. Isk. (Pálmonostora)  

5. Göllesz Viktor Ált. Isk. (Kiskunfélegyháza) 

 

Együttműködési szándékunk érvényesítésekor azokat az oktatási/nevelési intézményeket 

fogjuk preferálni, akik válaszaikkal segítették előzetes kutatómunkánkat.  

Az energiagazdálkodás szemléletével szembeforduló gondolkodás életkortól függetlenül 

megvan, a kiválasztott települések egész lakosságára nagy általánosságban igaz. A 

célcsoport ilyen nagy spektrumának kiválasztására korábbi felméréseink adtak alapot, 

amelynek során ez bebizonyosodott.  
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A primer és szekunder kutatás eredményei: 

 

Az Alapítvány saját maga végezte el a projekt kiindulópontját jelentő kutatást. 

Kommunikációs és környezeti nevelési szakértőkkel készítette és közreműködésükkel. A 

kérdőíves felmérés során szemléletükre, hozzáállásukra, cselekvéseikre próbáltunk rákeresni, 

és rávilágítani.  

Érdekes volt látni a fokozatosan kialakuló képet szokásaikról, gondolkodásmódjukról. 

Reprezentatív kérdőíves felméréssel végeztük le. 

 

 

4.1. Általános iskolások 

Az alapítvány országos iskolai adatbázisból, azokat szűrtük ki, akikkel már volt közös 

projektünk. Még nem volt környezetvédelmi oktatásuk, szakkörük. 

30 általános és 10 középiskola lett bevonva. Kérdések kitértek az intézményre, a 

nevelőtanároktól is kérdeztük párat. És végül a gyerekeket osztályok szerint csoportosan 

kérdezték végig, összesen 218 fő iskolás. 

 

A tervezett tanulásszervezési módszerek: 

- terepgyakorlatok,  

- akciónapok,  

- esemény, 

- kirándulások, 

- megmozdulások. 

 

Ezek hozzájárulnak a gyerekek környezeti erkölcsének, környezeti és természeti 

felelősségének előmozdításához. Személyes és közös felelősségtudatuk tovább 

formálásához. Az iskolásoknak tervezett tevékenységeket zöld ünnepek témán keresztül 

fogjuk megvalósítani. 

 

 

A projekt előnyei, hatásai 

 A fenntarthatóság, a klímatudatosság elterjedése és a megújuló erőforrások 

magasabb arányú felhasználása.  

 A gyerekek megismerik a fontosabb elektromos háztartási készülékeket. 

 Megismerik a víztakarékosságot. 
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  Áramfogyasztási adataikat, és az áram-fogyasztás környezeti 

következményeit. 

 Megismerik az alapvető vásárlási szokásokat. 

 Megismerik lakóhelyük természetes környezetének értékeit. 

 A hulladék megelőzés fontosságát. 

 A szelektív hulladékgyűjtést. 

 

 

5. A szemléletformálás módszertana  

 

A régió lakóinak képzettsége elmarad az országos átlagtól. 

Oka az idősebb népesség és a munkavállalók összetételében rejlik. Mégis az elmúlt 

időszakban nagyban javult a megyében élők iskolázottsága, a fiatalabb korosztályokból már 

sokkal többen érettségiztek. 

Van diplomájuk, azonban jelentősek a különbségek. A megyeszékhelyen, és a többi 

városban is a jobb megélhetési körülmények miatt fiatalabb a népesség, és képzettebb. A 

szemléletformálási célkitűzések megfogalmazása arra irányul elsősorban, hogy a bemutatott 

klímaváltozással kapcsolatos vizsgálatok eredményei szerint a régió lakossága tudatában van 

az éghajlatváltozás fogalmával. 

Valamint a kedvezőtlen hatásokkal, de kevéssé tájékozott a megelőzésről, lehetőségekről, 

teendőkről. 

 

 

Állami Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

 
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. melléklete 

 

Kötelező tantárgyak: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 Idegen nyelv 

 Matematika 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 Hon- és népismeret 
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 Erkölcstan 

 Természetismeret 

 Biológia-egészségtan 

 Fizika 

 Kémia 

 Földrajz 

 Ének-zene 

 Dráma és tánc 

 Vizuális kultúra 

 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 Testnevelés és sport 

Emelt óraszámú kerettantervek: 

 Emelt matematika 

 Informatika 

 Technika, életvitel és gyakorlat 

 

Szabadon választható tantárgyak: 

 Természettudományi gyakorlatok 

 Dráma és tánc 

 Tánc és mozgás 

 

A programunk a természetismeret, biológia-egészségtan és a földrajz alaptantárgyakhoz 

igazodik. A kerettantervben szereplő témákat jól kiegészítik az általunk írt tananyagok és az 

abban szereplő témák. Az általunk feltárt hiányosságokra adjuk meg a választ szakmai 

tananyagainkkal 

 

Megvalósítása: 

 

-  rendszeres tájékoztatással, ismeretterjesztéssel, 

- a jövő klímaváltozás várható következményeinek megismertetésével,  

- az életmód változtatással,  

- anyagi ráfordításoktól remélt eredmények megalapozott bemutatásával lehet. 
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Cél az, hogy, a régió lakosságának minél nagyobb része aktívan bevonásra kerüljön és az 

aktív és passzív eléréseken keresztül ráébredjen az egyéni válaszlehetőségekre, az egyén 

felelősségére.  

 

Aktívan cselekedjen! 
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Irodalom 

1. Ecocenter Alapítvány 2014-2017-ig környezetvédelmi programja kapcsán készült 

országos felmérése 

 

2. Központi Statisztikai Hivatal – ksh.hu/teruleti 

 

3. Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 

 

4. Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv, 2015 A 

„Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energia” szakbizottság 

munkadokumentuma 

 

5. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 

 

6. Második Nemzeti Környezetvédelmi Program 

 

7. A környezet értéke a termékválasztásban – Egy primer kutatás tapasztalatai (Kenéz 

András, tanársegéd, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2009); 

 

8. Nemzeti Fejlesztés 2030 (OFTK) dokumentuma 

 

9. Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megye Területfejlesztési Operatív Program stratégiai 

Környezeti Vizsgálat 

 

10. Környezetvédelmi Cselekvési Program  

 

„Fenntartható fogyasztás, termelés és kommunikáció”  

(az Eötvös Loránd Tudományegyetem,  

a Budapesti Corvinus Egyetem,  

az MTA Szociológiai Kutató-intézet,  

a BOKARTISZ Kht.,  

a Tudatos Vásárlók Egyesülete,  

a Védegylet és a Norwegian University of Science and Technology konzorciumi 

együttműködésében megvalósuló kutatási projekt és tudományos konferencia, 2008-2010)  

 

11. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia (A Magyar Köztársaság Kormánya, 2007. 

június). 
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12. ÚMFT Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013. (A Magyar Köztársaság 

Kormánya, 2007). 

 

 

JOGI NYILATKOZAT 

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért 

teljes mértékben az Ecocenter Alapítván vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között 

nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. 

 


