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Helyzetkép 
• Ha a világon mindenki átvenné az amerikai fogyasztók 

szokásait, további öt Földre lenne szükségünk. 
• A népességnövekedés (7,3 milliárd fő) és a 

túlhasználat miatt csökken a Föld eltartó képessége. 
(2050: kb. 9,5 milliárd fő!) 

• Szegénység. 1,2 milliárd ember él 
mélyszegénységben! 

• Több mint 800 millióan éhínségben szenvednek. 
• Klímaválság, ivóvíz hiánya, országok közti konfliktusok. 
• Minden 4. percben meghal egy gyermek! 

(Megelőzhető okok miatt.) 
 

 
 



Túlfogyasztás napja 
 

2016. aug. 8. 
Saját országuk hányszorosát 

fogyasztják az adott országok 
lakói? 

Már a bolygó tartalékait éljük 
föl! Az emberiség jelenlegi 

életmódjának fenntartásához 
1,6 bolygóra lenne 

szükségünk. 



Hány Földre lenne szükségünk, ha a világon mindenki 
úgy élne, ahogyan ezekben az országokban? 

 
Itthon egy évben 1,3 
Magyarországnyit 
fogyasztunk, ha pedig 
mindenki úgy élne, ahogy 
mi, akkor 1,7 Földre lenne 
szükségünk.  



Túlnépesedés 



A világnépesség elhelyezkedése a Földön egyenlőtlen: 
88% északi félgömbön, 12% déli félgömbön 

 



Szegénység, éhínség 



Szegénység, éhínség 



Mértéktelenség 





Klímaválság 



Eltűnhet a jégtakaró az Északi-sarkról 



Olvadó gleccserek 



Vízhiány 



Ökológiai kapacitás és lábnyom 
Ökológiai kapacitás 

 
Megmutatja, hogy mennyi 

természeti forrás áll a 
rendelkezésünkre. 

 
Feladat: 
Ökolábnyom készítése 
(országok „cipőtalpa”) 

Ökológiai lábnyom  
 

Megmutatja, hogy a 
természet forrásainak (a 
természetnek) mekkora 

részét használjuk. 
Táplálkozási és közlekedési 
szokások, lakásviszonyok, 

fogyasztási cikkek és 
szolgáltatások igénybevétele 

alapján számítják ki. 
 



Ökolábnyom 



•http://www.glia.hu/okolabnyom/index.php 
•http://tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.html 
•http://www.mkne.hu/pie/piekonyv3.htm  
•Magosfa Alapítvány: Fogyasztó kúra c. kötete 

Térség Lábnyom 
(ha/fő) 

Kapacitás 
(ha/fő) 

Egyenleg 
(ha/fő) 

Afrika 1,1 1,3 -  0,2 

Ázsia 1,7 1,1 + 0,6 

Kína 1,6 0,8 + 0,8 

D-Amerika 2, 0 5,4 -  3,4 

USA 9,6 4,7 + 4,9 

EU 4,8 2,2 + 2,6 

Magyarország 3,5 2,0 + 1,5 

Világ 2,2 1,8 + 0,4 

Ökológiai lábnyom 



Ökolábnyom számítása 

• http://www.fna.hu/mittehetsz/okolabnyom 
• http://www.kothalo.hu/labnyom/ 
• http://www.labnyom.wwf.hu/hu/index 
 
Hogyan csökkentheted? 
• http://fna.hu/mittehetsz/hetikihivas 
• http://fna.hu/konyvtar/hetkoznapikalauz 
• Magosfa Alapítvány: Mindennapra kisebb 

(öko)lábnyom 

http://www.fna.hu/mittehetsz/okolabnyom
http://www.kothalo.hu/labnyom/
http://www.labnyom.wwf.hu/hu/index
http://fna.hu/mittehetsz/hetikihivas
http://fna.hu/mittehetsz/hetikihivas
http://fna.hu/konyvtar/hetkoznapikalauz
http://fna.hu/konyvtar/hetkoznapikalauz


Fenntarthatóság és nevelés 

FENNTARTHATÓSÁG 
 

? 
 

NEVELÉS=„NÖVELÉS” 
 

testi, lelki, szellemi 
fejlődés, „növekedés” 

segítése 
Nem mennyiségi 

növekedés, hanem 
minőségi fejlődés a cél! 

 



A fenntarthatóság „összetevői” 

környezet gazdaság 
 elviselhető 

       méltányos 

társadalom 
 

életképes 



Mi is a fenntarthatóság?! 

 
„A fenntarthatóság nem attól valósul meg, hogy 

ha többet birtokolunk,  
hanem ha kevesebbet igénylünk.”  

 
(Wackernagel – Rees: Our Ecological Footprint, 1995) 

 
 



Mire is nevelünk? Mi a cél? 

 
 

A termelés és fogyasztás fenntarthatóvá tétele. 
 
 

Kisebb ökológiai lábnyommal  
magasabb életminőséget elérni.  

 



Mire is nevelünk? Mi a cél? 
megvalósítása 

• Fogyasztói felelősség és tudatosság 
– Egyéni szint 
– Társadalmi  szint 

 
• Értékrend változása: 

életszínvonal vagy életminőség 
 

• Megelőzés elve 
 

 
 
 
 
 

         



 
A világban egyetlen dolog állandó:  

a változás 
         

        NÖVEKEDÉS       VAGY             FEJLŐDÉS? 

= mennyiségi változás 

Nagyobb, több, anyagi, 
korlátos lehetőségek, 
ellenséggé tesz, 
életszínvonal (GDP) 

= minőségi változás 

Jobb, szellemi-tudati-
kulturális, 
megújuló lehetőségek, 
társsá tesz, életminőség 



Mit és hogyan tettünk eddig?  
• Környezeti nevelés kb. 30 éves múltja 
• Tbilisziben 1977-ben tartott környezeti 

nevelési konferencia zárójelentése (KN) 
• Brundtland Bizottság 1987-ben megjelent 

Közös Jövőnk című jelentése (FF) 
• 1998. Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 

(mkne.hu) 
• Fenntartható fejlődésre nevelés évtizede 

(2005-2014) 
 



ENSZ fenntarthatósági fejlődési célok 
(2016-2030) 



Pápai üzenet 

Ökológiai megtérés kell! 
 
„A szabadon és tudatosan 
megélt mérsékletesség 
felszabadító. Nem ad 
kevesebbet az életből, 
nem jelent alacsonyabb 
intenzitást, ellenkezőleg. 
Kevesebb szükséglettel is 
sokat lehet élni." 
 



Pápai üzenet 

 
Ökológiai kiáltvány az 
emberiséghez: 
 
• egymás iránti szolidaritás 
• pazarlás visszafogása 
• fenntartható fogyasztás, 

termelés 
 
 



Pápai üzenet 

• Minden emberhez szól 
• „Közös otthonunk” gondozása a téma (vagyis a 

természeti és az emberi környezet védelme 
egyaránt) 

• Átfogó ökológiára tesz javaslatot: egészben 
gondolkodik, a földi élet összes dimenzióját 
figyelembe veszi. „Minden mindennel 
összefügg.” 



Pápai üzenet 

• Csak úgy lehetünk úrrá a környezeti válságon, 
ha az egész emberiség változtat az 
életfelfogásán és az életvitelén; vagyis az 
ökológiai megtérés erkölcsi-társadalmi 
megtérést feltételez. 

• 6 fejezetből, ezen belül 246 pontból áll 
• Bizakodó: összefogásra és őszinte, nagylelkű 

párbeszédre hív bennünket. 



Mit tegyünk? 

 
• „Zöld kompetenciák”!  
• Mindenki tehet valamit… élethosszig tartó 

folyamat… 
• Kritikus tömeg elérése a változáshoz 
(tudati és intézményi szinten, minden területen) 
 

 



Kinek a dolga? 
 

• A család szerepe 
• Az óvodák, iskolák lehetőségei 
• A nem formális oktatás szereplői 
• Informális tanulás 
• Helyi közösség szerepe 
• Egyházak lehetősége (pl. Laudato sí 

konferencia) 
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