Hálózat
A KÖRNYEZETI NEVELÉSI HÁLÓZAT HÍRLEVELE

80.

SZÁM

/ 2007.

NOVEMBER

A BOCS Alapítvány
kedves meglepetése a HÁLÓZAT olvasóinak

Kedves környezeti nevelők5
1774 óta m9ködik a Hálózat hírlevél, így a címlistán minden bizonnyal a legrégibb, vagy legalábbis legelkötelezettebb környezeti nevelők vannak. Ezért döntöttünk @gy, hogy a BOCS Alapítvány oktató csomagját (mappa, képeslap sorozat, könyvek) elküldjük Önnek a Hírlevél leg@jabb számával együtt. További könyveket is tervezünk küldeni azoknak, akik jól tudják hasznosítani ezt a küldeményünket.
Elsősorban azt kérjük, hogy küldjön emailen az m@bocs.hu címünkre pedagógiai beszámolót, hogyan tudja munkájában hasznosítani a küldeményünket és a http://bocs.hu weboldalunkon lévő
oktató animációkat (amelyek letölthetőek, így internet kapcsolat nélkül is be lehet mutatni őket).
Különösen örülünk a helyi tanterv változatoknak, amelyekbe beépítik az ökolábnyom stb. oktatást. Kérjük küldjön ilyet, ha van, hogy mintaként használhassuk más iskolákban.
Kérjük iratkozzon föl a BOCS Alapítvány Ilobális nevelés hírlevelére (havi egy-két email) s mindig megkapja legfrissebb oktató eszköz ill. program ajánlatunkat. Azt is jó hasznosításnak tekintjük, ha a médiában írnak oktató anyagainkról ill. magáról az üzenetről, amit hordoznak. Örömmel vesszük, ha hívnak minket előadni, akár tanárképzésre, akár diákok, vagy döntéshozók és
multiplikátorok számára.
Amennyiben további példányokat rendel a könyvekből, a mappából, a képeslap sorozatból (az
árak a weboldalunkon láthatók), ahhoz is további ajándék könyvet mellékelünk. Ha hasznosnak
találja oktatócsomagunkat, kérjük támogassa alapítványunkat az szja 1%-ával. Adószámunk:
18481862-1-07 Adományokat is fogadunk az általunk három évtizede támogatott indiai falusi iskolák számára ill. itthon és a környező magyarság körében végzett globális képzés munkánkra.
Bankszámlaszámunk 117L6006-20L67M72. Kérjük adja meg címét és adóazonosítóját is, hogy szja
levonásra jogosító igazolást tudjunk küldeni.
Reméljük hasznosítani tudja oktatócsomagunkat munkájában. Válaszát és esetleges támogatását
előre is köszönjük.
Simonyi Iyula
A BOCS Alapítvány elnöke
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Épp az imént pillantottam rá a greenfo.hu internetes oldal híreire, meg belelapoztam a zoldtech.hu portál oldalaiba
is, és ismét egy kis kétely fogalmazódott meg bennem. Nem csak a vészt jósló hírek miatt, de a cikkek sokszínűségében
rejlő kihívás okán is. Íme egy rövid válogatás a cikkek címei közül:
A felmelegedés okozza a hatodik kihalási hullámot;
Felfüggesztett hazai bioetanol-beruházás;
Zöld út négy GMO-terménynek;
Nulla fűtésköltségű irodaház épül Fótligeten.
Mi pedagógusok mennyire vagyunk tisztában ezekkel a most felbukkant témakörökkel? Vajon mikor volt az
előző öt kihalási hullám? Mi az a bioetanol? Mit rejt a GMO rövidítés? És ami a legizgalmasabbnak tűnik: hogyan
lehetséges egy ház fűtését ingyen megoldani?
Az efféle, látszólag egyszerű híreket sem könnyű megérteni. A világban valójában zajló zavaros eseményeket
pedig különösen nehéz. Főleg napjainkban, amikor a média nem tölti be maradéktalanul eredeti, a tömegek hiteles
tájékoztatását szolgáló szerepét, és a politika illetve a szórakoztatás tárgykörein kívül eső területekkel láthatóan nem
nagyon foglalkozik (példa erre a Petőfi Rádió, amely a közelmúlt stílusváltása nyomán zenét sugárzó „tucatcsatornává”
silányult). Ha netán mégis foglalkozik efféle ismeretek közvetítésével, akkor viszont sok esetben felmerül a szándékos
félretájékoztatás gyanúja − gondoljunk csak azokra a fizetett bértollnokokra, vagy akár kutatókra, akik pénzért bármilyen
valótlanság leírására hajlandók. Mindazonáltal sajnálatos tény, hogy a mélyebben szántó, magvasabb gondolatok az
emberek döntő többségéhez el sem jutnak. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú a pedagógusok szerepe, ugyanis nem kis
részben az ö felelősségük (a mi felelősségünk), hogy a gondjaikra bízott gyermekekhez, diákokhoz eljusson az ismeretek
minél szélesebb köre, de az is, hogy a sokszor egymásnak is ellentmondó hírek kapcsán legalább a diákok fejében rendet
tegyünk. Ehhez azonban felkészült, biztos tudással rendelkező szakembereknek kell lennünk. És ez manapság, a
tudományos és az információs forradalom korában egyre nehezebb, hiszen nem pusztán alapismereteink folyamatos
bővítését feltételezi, de látókörünk szélesítését is megköveteli. A sokoldalúság, a nyitottság a pedagógusi munka olyan
alapkövetelményei, amelyek korábban is léteztek ugyan, de korunkban fokozott módon jelentkező elvárásként érhetők
tetten.
A jó tanár ma már egyre kevésbé specialista. A tudomány világában is felértékelődni látszanak a komplexebb
tudás birtokosai, az interdiszciplináris (szakmaközi, határterületi) tudományok művelői − ennek egyik következménye
például a bennünket közelről érintő környezettudományi illetve környezettan szakok beindítása egyetemeinken,
főiskoláinkon.
Mindemellett az is egyre nyilvánvalóbb, hogy az egyre kiterjedtebb ismeretanyag már nem látható át egyetlen
ember számára, s ennek következtében ugyancsak elvárás a csapatmunka, amelyben lehetőség van a különféle
tudományterületek művelőinek összefogására. Természetesen ez az oktatásra is igaz, de egyik legizgalmasabb területe
mégis az energetika, amely egyre kevésbé nélkülözheti például a környezetvédelem szakértőit, sőt akár a
társadalomtudományok művelőit! Ha rögeszmésen ragaszkodunk ahhoz a hagyományos megközelítéshez, hogy az
energiatervezés mérnöki tudomány (mint ahogyan ezzel nap mint nap találkozhatunk Magyarországon), és ezért ebbe nem
vonunk be társadalomtudósokat, akkor éves szinten százmilliárd forintos nagyságrendben kell veszteségeket
elkönyvelnünk − legalábbis a külföldön e témakörben folyó kutatások ezt igazolják. A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium támogatásának köszönhetően a HÁLÓZAT két soron következő számát a társadalomtudományok és az
energetikai kapcsolatának bemutatására tudjuk szánni.
De kanyarodjunk vissza még egy gondolat erejéig a komplex látásmód fontosságához, amely amellett, hogy
elősegíti a hosszabb távon való gondolkodást, új eredményekhez segít hozzá bennünket, hozzájárul a nagyobb
hatékonysághoz és kisebb környezeti terheléshez vezet. A környezetvédelemben, környezeti nevelésben különösen fontos
ez a megközelítésmód, még akkor is, ha ez több és alaposabb felkészülést igényel a mindennapi munka kapcsán is. Éppen
ezért külön öröm, hogy hírlevelünk mostani számában egy olyan országos versenyről (Lehoczky János IX. Országos
Komplex Környezeti Emlékverseny) adhatunk hírt, amely szemléletében már tükrözi a fenti elveket. Ehhez és az
oktatásügyet évek óta sújtó átgondolatlan „reformok”, átalakítások átvészeléséhez kívánok jó egészséget, türelmet és sok
szerencsét!
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Lehoczky János I�. Országos Komple� Környezeti Emlékverseny
Lehoczky János I�. Országos Komple� Környezeti Emlékverseny
A verseny célja: a tanulók környezeti szemléletének
fejlesztése,
tudatformálása
elméletiszemléletének
és terepi
A verseny célja:
a tanulók környezeti
szinten.
A 7.tudatformálása
évfolyam részére
indul az
fejlesztése,
elméleti
és egyéni
terepi
verseny.
részvételi
díjatindul
nem terveznek.
szinten. AAszervezők
7. évfolyam
részére
az egyéni
Az
elmúltA évekhez
és
verseny.
szervezőkhasonlóan
részvételi gyakorló
díjat nemiskolák
terveznek.
egyházi
iskolák
jelentkezését
is várják.
Az elmúlt
évekhez
hasonlóan
gyakorló iskolák és
egyházi iskolák jelentkezését is várják.
Ajánlott irodalom:
Kémiairodalom:
tankönyv 7.o. (Kecskés Andrásné,
Ajánlott
Nemzeti
Tankönyvkiadó)
Kémia
tankönyv
7.o. (Kecskés Andrásné,
Biológia
tankönyv
7.o. (Jámbor Gyuláné,
Nemzeti
Tankönyvkiadó)
Mozaik)tankönyv 7.o. (Jámbor Gyuláné,
Biológia
Természet
Mozaik)és környezetvédelmi olvasókönyv
12-16 éveseknek
(Dr. Paál Tamásné
szerző,
Természet
és környezetvédelmi
olvasókönyv
Nemzeti
Tankönyvkiadó)
12-16 éveseknek
(Dr. Paál Tamásné szerző,
Nemzeti Tankönyvkiadó)
A fordulók időpontjai:
I. iskolai
forduló - 2008. január 28.
A fordulók
időpontjai:
forma: feladatlapot
és javítókuI. (levelezős
iskolai forduló
- 2008. január
28.
lcsot
kapnakforma:
a jelentkező
intézmények
(levelezős
feladatlapot
és javítókuII. forduló
- 2008. amárcius
28. intézmények
(levelező forma elcsot kapnak
jelentkező
mail). Kivétel
 Kiskun
megye, ugyanis
II. forduló
- 2008.Bács
március
28. (levelező
forma eamail).
verseny
a Pedagógus
KivételKecskeméten
Bács  Kiskun megye,
ugyanis
Házban
zajlik) Kecskeméten a Pedagógus
a verseny
III. forduló
2 napos országos döntő - május
Házban -zajlik)
(6320
Teleki
Kastély)
III.4.hete
forduló
- 2Solt,
napos
országos
döntő - május
A 80%-os4.hete
és a feletti
feladatmegoldások
(6320 Solt,
Teleki Kastély)jutnak be a
következő
fordulókba.
A 75 % feletti jutnak
megoldott
A 80%-os és
a feletti feladatmegoldások
be a
feladatlapokat
is kérjük
levelezőmegoldott
címre
következő fordulókba.
A 75 a% feletti
visszaküldeni.
bélyegző, aa javító
tanár címre
és a
feladatlapokatIskolai
is kérjük
levelező
tanuló
olvasható
neve bélyegző,
szerepeljen
a feladatlapon.
visszaküldeni.
Iskolai
a javító
tanár és a
tanuló olvasható neve szerepeljen a feladatlapon.
Gyakorlat:
AGyakorlat:
II. fordulóban a laborgyakorlat (anyagfelismerés,
anyagcsoportosítás)
a helyi iskolában
zajlik
A II. fordulóban a laborgyakorlat
(anyagfelismerés,
Az
országos döntőn:
anyagcsoportosítás)
a helyi iskolában zajlik
Laborgyakorlat:
megjelölt
témakörökkel
Az országos döntőn:a
kapcsolatos
kísérleta avagy
vizsgálattémakörökkel
beállítása,
Laborgyakorlat:
megjelölt
végzése
következtetések
kapcsolatos problémamegoldás,
kísérlet avagy vizsgálat
beállítása,
levonása
fontos!) következtetések
végzése (eszközhasználat
problémamegoldás,
Projektoros
kiselőadás: a fontos!)
település környezetéből
levonása (eszközhasználat
Projektoros kiselőadás: a település környezetéből

védett növény avagy állatfaj bemutatása (5 perc)
Projektoros
kiselőadás:
A településről
védett növény
avagy állatfaj
bemutatása (5hozott
perc)
kidolgozott
téma
Projektoros környezeti
kiselőadás:
A bemutatása
településről (csoport
hozott
esetén
szituációs
játék,téma
egyén
esetében (csoport
önálló
kidolgozott
környezeti
bemutatása
bemutatás).
E témában
ismerkedni
a
esetén szituációs
játék, célszerű
egyén esetében
önálló
település
Környezetvédelmi
Programjával
(5 perc)a
bemutatás).
E témában célszerű
ismerkedni
10
féle ártéri
fafaj felismerése
terepen. (5(Duna
település
Környezetvédelmi
Programjával
perc)
ártere)
10 féle ártéri fafaj felismerése terepen. (Duna
ártere)
A felkészítő tanárok folyamatos kapcsolatban állnak
az
vezetőjével.
Az ajánlott
irodalomra
A oktatóközpont
felkészítő tanárok
folyamatos
kapcsolatban
állnak
építenek
és minden
segítségetAz
megadnak
a sikeres
az oktatóközpont
vezetőjével.
ajánlott irodalomra
felkészülés
A kijavított
visszaküldött
építenek és érdekében.
minden segítséget
megadnak
a sikeres
feladatlapokat
felülellenőrzik
és azvisszaküldött
esetleges
felkészülés érdekében.
A kijavított
problémákat
van.
feladatlapokatmegbeszélésére
felülellenőrzik is éslehetőség
az esetleges
Kérdés
esetén megbeszélésére
az oktatóközpontisvezetője
szívesen
problémákat
lehetőség
van.
válaszol
Kérdés e-mailen.
esetén az oktatóközpont vezetője szívesen
válaszol e-mailen.
Az országos döntőn értékes jutalmakat vehetnek át
aAzrésztvevők.
A vándorserleget
az elsővehetnek
helyezett
országos döntőn
értékes jutalmakat
át
nyeri
el. A tavaly
Berettyóújfaluból
a résztvevők.
A vándorserleget
az visszaérkezett
első helyezett
vándorserleget
jelenleg
a mórahalmi visszaérkezett
Móra Ferenc
nyeri el. A tavaly
Berettyóújfaluból
ÁMK
birtokolja. jelenleg a mórahalmi Móra Ferenc
vándorserleget
ÁMK birtokolja.
Megjegyzés:
Előfordulhat
Megjegyzés: mindennapi környezeti problémát jelző
téma
felvetésemindennapi
(1-1 feladat
) feladatlapon
ismeret
Előfordulhat
környezeti
problémát
jelző
szintjén.
(globális
génmanipuláció,
téma felvetése
(1-1klímaváltozás,
feladat ) feladatlapon
ismeret
tudatos
vásárlás, klímaváltozás,
energiatakarékosság
stb.)
szintjén. (globális
génmanipuláció,
Atudatos
jelentkezés
záró időpontja
2007. november 30. stb.)
vásárlás,
energiatakarékosság
A jelentkezés záró időpontja 2007. november 30.
A szervező elérhetősége: kaczibaica@tvnetwork.hu
A szervező
(ide
várják aelérhetősége:
jelentkezést kaczibaica@tvnetwork.hu
az intézmény, a felkészítő
kollégák
és aa tanulók
neveivel.)
(ide várják
jelentkezést
az intézmény, a felkészítő
kollégák és a tanulók neveivel.)
levelezési cím: Kacziba Lajosné tanár,
Sándor
Oktatóközpont
levelezési cím: Teleki
Kacziba
Lajosné
tanár,
6320
Solt,
PetőfiOktatóközpont
S. u. 3.
Teleki
Sándor
6320 Solt, Petőfi S. u. 3.
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Paradigmaváltástazenergiagazdálkodásban!


Atudományfejlıdésétnapjainkbankétegymástólgyökereseneltérıirányvonaljellemzi:akutatók
túlnyomótöbbségeazegyesrészterületekegyremélyebbmegismeréséttőztekicéljául,mígegykisebb,de
jelentıségébenazelızıhözképestlegalábbolyanfontostársaság,akülönféletudományterületeketkomplex
módon megközelítve, interdiszciplináris jellegő kutatási tevékenységet folytat, s ezzel olyan
összefüggésekrehívjafelafigyelmet,amelyeka„specialisták”figyelmétkönnyenelkerüli.

Ha az energiagazdálkodást, mint önálló tudományterületet értelmezzük ugyancsak igaz a fenti
tézis.Mégis,haamagyarországihelyzetetalaposanszemügyrevesszük,azttapasztaljuk,hogynálunkezt
a diszciplínát szinte kizárólag mérnöki végzettséggel rendelkezı szakemberek mővelik. Napjainkban
azonban nyilvánvalóvá kezd válni, hogy az energiagazdálkodásban is létfontosságú volna más
tudományterületek tudásanyagának ismerete, alkalmazása, a döntésekbe más felkészültséggel bíró
szakemberekbevonása.

A fentiek megértéséhez történetesen egy mérnökember, a dán mőszaki egyetem tanára, Jørgen
Nørgård koncepcióját érdemes átgondolni. A professzor arra világít rá, hogy az energialánc − a
hagyományos mérnöki megközelítéssel szemben − nem ér véget a fogyasztóberendezésnél, s a vizsgálati
korlátokatátlépve,vizsgálja,kutatjaazenergiaszolgáltatásokszerepétakülönféleéletstílusok,életmódok
tekintetében. Eközbenrávilágítegyolyanalapvetı összefüggésre,amelyeddigegyáltalánnemtartozotta
szakemberek érdeklıdésének középpontjába: az energiafogyasztás mértékét alapvetıen a jólétrıl alkotott
fogalmunk,elképzelésünkbefolyásolja,amiviszont éppenazéletmódunkban,értékrendünkbenragadható
meglegegyszerőbben.

Hasonlítsuk össze az alábbi két ábrát. A fenti ábra a hagyományos, mőszaki értelmezésben
ábrázoljaazenergialáncot,vagyisazenergiahordozókkitermelésétıl,akülönfélefeldolgozásifolyamatokon
(pl. üzemanyaggyártás,brikettálás)keresztül,azerımővifelhasználásig(hıvagyvillamosenergia),majd
azelosztásihálózat(pl.villamosvagyföldgázhálózat)érintésévelaláncafelhasználásnálvégetér.Azis
látható, hogy minden egyes lépésnél veszteségekkel kell számolnunk, s tudjuk, hogy ennek mértéke a
centralizáltság fokával szoros kapcsolatban van. Egy nagyteljesítményő villamos erımő esetében a
hatásfok nehezen éri el az 50%ot, hiszen a keletkezı hı felhasználása a nagy mennyiség miatt nem
oldható meg, az a környezetbe távozik (lásd hőtıtorony, hőtıtó), a kisebb erımőveknél könnyebben
megoldhatóakeletkezıhıfelhasználása(ezthívjákkogenerációnak,vagykapcsolthıésvillamosenergia
termelésnek), ezzel a hatékonyság 90% fölé emelhetı. És ebben az összefüggésrendszerben az is látható,
hogy a megújuló energiaforrások döntı többsége a kis lépték miatt sokkal hatékonyabb, mint a jelenleg
hagyományosnak számító megoldások. Ezt régóta tudjuk, ennek ellenére a kogenerációs villamosenergia
elıállítás még (sajnos világszerte) messze elmarad az erıforráspazarló koncentrált villamosenergia
termeléstıl.Sıt,hazánkbanéppennemrégibenhelyezteküzembeolyanerımőviberendezéseket,amelyek
biomassza üzemőek ugyan, de többek között a nagy túl teljesítmény miatt, a villamos energia mellett
törvényszerően keletkezı hınek csak töredéke hasznosítható, ezért hatásfokuk mindössze 30% körüli −
vagyisakitermeltfatömeg(erdı)70%átfeleslegesenvágtákki…







Akövetkezıábraviszontmástismegmutat,hiszenaztisábrázolja,hogyatársadalomazértékrend
függvényébenvisszahataláncelejénláthatótermészetierıforrásokra,pontosabbanazokfelhasználására.
Jól látható az az összefüggés, ami a mérnökök nézıpontjából már nem látszik, vagyis hogy az
energiafogyasztás célja a jólét elérése. Éppen ezért nem mindegy, hogy mi az amit a jólétrıl gondolunk,
elhisszüke,amitafogyasztóitársadalomhirdet,hogyazszorosösszefüggésbenvanafelhalmozottanyagi
javakkal. Láthatóan kulcsfontosságú, hogy milyen életstílus, életmód segítségével, mennyi és − bár ez az
ábrábólmárnemolvashatóki−milyenenergiahordozófelhasználásávaltörekszünkajólétetelérni,
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Igen izgalmas az Amerikai Egyesült Államokban szociológusként dolgozó Loren Lutzenhiser
ugyanezentárgykörbenfolytatottkutatásais,amelyélesenvetifelatársadalomtudományokbevonásának
szükségességét az energiatervezés folyamatába. Vizsgálatai szerint napjainkig az energiatervezést, így
példáulazigényekelırejelzésétdöntıenkülönféleberendezések,épületekmőszakijellemzıinekvizsgálata,
illetveazenergiaárakkérdéskörehatároztameg.A különfélemodellekrendszerintvagyteljesmértékben
figyelmenkívülhagyják,vagycsaksokadlagostényezıkéntveszikszámításbaazemberiviselkedést,mint
az energiafogyasztást befolyásoló tényezıt. Csaknem 15 éve ugyanezen megállapításra jutott korunk
energiatervezésénekegyikleghíresebbfigurája,LeeSchipper,aNemzetköziEnergiaÜgynökségkutatója:
„Mi,akikenergiatervezıneknevezzükmagunkat,nagyhibátkövetünkel,hiszenvalóbancsakazenergiát
vizsgáljuk,miközbenazemberiviselkedéstkellenetanulmányoznunk.
mberiviselkedéstkellenetanulmányoznunk.”
vizsgáljuk,miközbenaze

Ma már remélhetıleg senki nem vitatja, hogy a természettudomány egyes területei nélkül sem
lehetséges korszerő energiagazdálkodásról beszélni. A meteorológia figyelmen kívül hagyásával éppoly
nehéz volna vizsgálni a szél és napenergetika alapkérdéseit, mint ageológianélkülageotermiát,vagya
biológia, az erdészet, az agrártudomány nélkül a biomassza energetikai alkalmazásait. A hagyományos
mérnökimegközelítésmódontúlmutataföldrajztudományegyesvizsgálatimódszereinek,ígyelsısorbana
térinformatikának az energetikai célú alkalmazása is. Az ennek hiányában készült energetikai és
környezetvédelmi programokban, stratégiákban, egyes megújuló energiaforrások technikai, illetve
társadalmigazdasági potenciálját csak „mérnöki becsléssel” tudják a szakértık megállapítani, ami
nagyságrendekkel eltérhet a térinformatikai módszerrel, az adott földrajzi tér kínálta lehetıségek és
korlátozótényezıkfeltárásávalszámítotteredménytıl.

A NyugatEurópában zajló paradigmaváltás egyik jele például, hogy az Oslói Egyetem
„Energiatervezés és fenntartható fejlıdés” címő kurzusának vezetıje egy szociológus, az amerikai
származásúHaroldWilhite.Kutatásitémájaigenizgalmaséstanulságos:azenergiafogyasztásisémákésa
kultúrák közötti kapcsolatrendszer. Wilhite felhívja a figyelmet arra az elsı hallásra talán kevéssé
lényegesnek tőnı – ám alaposabban végiggondolva mégis jelentékeny – problémára, amit az angolszász
kultúra néhány aspektusa, például az öltözködési szokások illetve építési megoldások terjedése jelent a



trópusi országok energiagazdálkodásában. Az évezredek alatt kialakult hagyományos viselet háttérbe
szorulása,illetveezzelpárhuzamosanazöltönyösnyakkendısmenedzserstílusrohamostérnyeréseaforró
éghajlati övezetben az elmúlt évtizedekben már önmagában is a légkondicionálás iránti igények rohamos
növekedésével jártak. Az olyan kifejezetten hıvezetı építıanyagok, mint az acél, a beton és az üveg
tömeges alkalmazása mindezen problémát az elviselhetetlenségig felerısítik (gondoljunk csak az ilyen
irodaépületekben uralkodó üvegházhatásra − de éppen ilyen nagy gond a téli idıszakban jelentkezı
hatalmashıenergiaigény).Eproblémakapcsánperszenemkellfeltétlenülatrópusokrautaznunk,elégha
szétnézünk az ELTE Lágymányosi Campusán, ahol a tervezımérnök szakemberek éppen a tanulmányi
osztályfölévarázsoltaküvegtetıt.Ennekapazarötletnekköszönhetıenahallgatóságnakanyárirekkenı
hıségben − a klímaberendezések állandó üzeme ellenére − 40 fok feletti hımérsékletet elviselve kell
végigállniaamásfélkétórássort...

Dr.MunkcsyBla
Dr.MunkcsyBla

AzEnergiagazdlkodsc.szaklapban
AzEnergiagazdlkodsc.szaklapban
megjelentrs(46.6.pp.2122.)tdolgozottvltozata
22.)tdolgozottvltozata
megjelentrs(46.6.pp.21
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Erreaképretekintvenemcsakakéményekenkiáramlószennyezéslátványaasokkoló,hanem
a hőtıtornyok üzenete is: az itt látható erımő esetében a hatásfok láthatóan gyalázatosan
alacsony, vagyis a felhasznált tüzelıanyag döntı többsége olyan hıenergia elıállítását
szolgálta, amely aztán a környezetbe távozik − hiszen a villamos árammal ellentétben a hı
nemszállíthatónagytávolságra,ekkoramennyiségbenfelhasználásanemlehetséges.





JørgenStigNørgård:
Tapasztalatokéskilátásokazenergiatakarékosságban(részlet)
A környezeti szempontból fenntartható energia
energia
politika kapcsán Dánia neve általában úgy merül
fel, mint olyan ország, amely e téren haladó poli
poli
tikát folytat. Igaz, hogy
hogy vannak sikerek, és a kor
kor
mányzatbátorterveketterjesztettelı.Nekemmé
yzatbátorterveketterjesztettelı.Nekemmég
mán
yzatbátorterveketterjesztettelı.Nekemmégis
úgytőnik,hogyösszességébenaDániaenergia
úgytőnik,hogyösszességébenaDániaenergiapoli
tikája csak a többi országéhoz képest tekinthetı
környezeti szempontból haladónak. Minthogy az
energiaellátáshoz minden esetben kapcsolódik va
va
lamilyen környezetszennyezés
környezetszennyezés vagy valamilyen
természeti korlát, a fenntarthatóenergiagazdálko
fenntarthatóenergiagazdálko
dás egyik pilléremindigazenergiaigénykordában
pilléremindigazenergiaigénykordában
tartásakelllegyen. Ezentanulmányazenergiafe
zentanulmányazenergiafel
nulmányazenergiafel
használáscsökkentésénekolyankülönlegesmegol
használáscsökkentésénekolyankülönlegesmegol
dásairakívánfókuszálni,amelyeksegítségéveleg
dásairakívánfókuszálni,amelyeksegítségévelegy
ívánfókuszálni,amelyeksegítségévelegy
benamagaséletszínvonalismegırizhetı.Aköve
benamagaséletszínvonalismegırizhetı.Akövet
nalismegırizhetı.Akövet
kezıkben Dánia energiapolitikájának
energiapolitikájának sikereit és
kudarcaitegyarántszándékunkbanállösszefog
lal
kudarcaitegyarántszándékunkbanállösszefoglal
ni. Nyilvánvalóan a technológia megválasztásá
megválasztásának
kulcsszerepe lesz a jövıben.
jövıben. Ám hosszú távon, a
fenntartható fejlıdés
fejlıdés szempontjából a szociális
struktúraésazéletmódmegválasztásaválikdöntı
faktorrá.
faktorrá.

Asikerjelei
Asikerjelei
Mindent összevetve a dán energiatakarékossági
politika leginkább figyelemre méltó sikerének az
energiaigények stabilizálása tekinthetı. Az elmúlt
25esztendıbenazországprimerenergiaigényenem
nıtt,mígazaztmegelızı25évben–vagyisaz1950
tıl 1975ig terjedı idıszakban – csaknem meghá
romszorozódott az elsıdleges energiahordozók fo

szigorításáravezethetıvissza,ámmásfelılazener
giafogyasztási szokások kedvezı irányú változá
sának is betudható. Nem feledkezhetünk meg az
ellátás oldali fejlesztésekrıl sem, melyek közül ki
emelkedı jelentıségő a kapcsolt hı és
villamosenergiatermelés (kogeneráció) térnyerése,
hiszenezzeligenmagashatásfokérhetıel.

Míg a főtési energiaigény csökkent, addig a
villamosenergiafogyasztásnagyjábólduplájáranıtt
az elmúlt 25 évben, ami a mindenre kiterjedıvilla
mosításkövetkezménye.Ennekkapcsánazegyetlen
reményt keltı fejlemény, hogy a növekedés jóval
szerényebb mértékő volt, mint azt a kormányzat
vagy az energiaszolgáltató cégek elırejelzései be
csülték (2. ábra). Amint látszik, prognózisaikban
mintegy háromszoros mértékben becsülték túl a
fogyasztás növekedését ahhoz képest, mint ami
napjainkrabekövetkezett.

Asikerekhátterében
Asikerekhátterében
Logikus a kérdésfelvetés, hogy vajon minek kö
szönhetık ezek az eredmények? Mindenekelıtt
azonbanrákellmutatnunk,hogyaz1.ábránlátha
tó, az 19501970 közötti idıszakra jellemzı növeke
dés semmiképpen nem folytatódhatott tovább, épp
úgy, mint ahogyan a 2. ábra elırejelzései sem való
szerőekavillamosenergiafogyasztásterén.Azeffé
le becslések egyszerő matematikai extrapolációk,
amelyek teljesen figyelmen kívül hagynak minden
társadalmi és emberi tényezıt. A kalkulációknak
számításba kellett volna venniük például, hogy mi
közben a gazdaság teljesítménye nı, az emberek
igényei, preferenciái is változnak, így automatiku
san a szolgáltatással kapcsolatos fogyasztás kerül
elıtérbe. A szolgáltatások viszont kevésbé
energiaintenzív tevékenységek, mint az áruterme
lés.

Az 1. ábrára tekintve figyelmet érdemel továbbá az
1973 táján az addig töretlen növekedésben
bekövetkezett látványos változás, amely minden
kétséget kizáróan az olajválsággal hozható össze
függésbe.Akkoribanadánenergiaellátás92%bana
külföldi olajtól függött, így az importban
bekövetkezett zavarok súlyos ellátási gondokat
okoztak.Néhányhónaponátazemberekegyszerően
rákényszerültek egy alacsonyabb fogyasztási
szintre, amely például az energiaellátás egyes
szektoraiban bevezetett jegyrendszerrel is össze
függésbe hozható. Nyilvánvalóvá vált, hogy a
leggyorsabb eredmények a fogyasztási szokások, a
viselkedés megváltozásával érhetık el. Az ener
giaárak 300%os emelkedése ehhez nagyban hoz
zájárult, és az olyan változások, mint például a
használaton kívüli helyiségek főtésének vissza
szabályozása,gyorsanelterjedtek.
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1.ábra:Azelsıd
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Milyen folyamatok vannak mindennek hátterében?
A Dán Energiahivatal adatai alapján az 1 m2nyi
főtött alapterületre esı energiafogyasztás 50%kal
csökkent.Ezazeredményrészbenazolyanfogyasz
tó oldali fejlesztéseknek köszönhetı, amelyek a
meglévı épületekre vonatkozó hıszigetelési
elıírások szigorítására vezethetı vissza, ám




120
valós fogyasztás

100

Vill. szolgáltató 1972

80

Vill. szolgáltató 1974
60

Kormány 1974
Vill. szolgáltató 1975 gyors
növekedés

40

Vill. szolgáltató 1975 lassú
növekedés

20

00

96

20

19

92
19

84

88
19

19

80
19

76
19

68

72
19

19

64
19

19

60

0

2.ábra:Az1970esévekbenkészítettszolgáltatóiéskormányzatielırejelzések
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azenergiafogyasztásraavalósváltozásoktükrében
Adrasztikusáremelkedésabbanissegített,hogyaz
emberek belássák a technológiai fejlesztések szük
ségszerőségét, így például lakóépületeik hı
szigetelésének fontosságát. Amikor az olajárak,
illetve a többi energiahordozó ára késıbb lecsök
kent, a dán kormány megemelte ezek adóját. A la
kosság új,környezettudatosabbszemléleteésama
gasabb adók együttesen eredményezték, hogy az
energiafogyasztásinkábbstagnálójellegő.

Sikereskormányzatipolitika
Sikereskormányzatipolitika
A közösség szemléletének megváltozása, a kör
nyezeti szempontok elıtérbe kerülése egyúttal az
energiatudatosabb viselkedés elterjedését is je
lentette. Ez a változás jelentette a demokratikus
alapját annak a politikai döntésnek, ami az
energiaadók
bevezetéséhez
és
folyamatos
növeléséhez vezettek. Az adóztatás egyik célja
nyilvánvalóanazadóbevételekszerzése,ámittnem
egyszerően errıl volt szó, hanem az adóstruktúra
átrendezését,arrólamitkésıbbökoadórendszernek
neveztek (vagyis a munkaerıre kirótt adó
csökkentésével párhuzamosan az energiaadók
növelését).  Az adóztatás másik célja az
energiatakarékosság bátorítása, elımozdítása.
Mindennek köszönhetıen Dániában az energiaárak
még akkor is emelkedtek, amikor a nemzetközi
piaconéppencsökkenıtendenciavoltjellemzı.

A dán kormányzatipolitikaazenergiatakarékosság
szempontból a legsikeresebbnek az 19751980
közötti idıszakban bizonyult. Ekkor vezették be az
úgynevezett hıtakarékossági csomagot, amelynek
háromkomponensea1)főtıolajrabevezetettmagas
adó, 2) az épületek hıszigetelésére adott tá
mogatások, valamint 3) egy, a témával kapcsolatos
információs kampány. A sikeres program
lezárultával nyilvánvalóvá vált a piacgazdaság és a
környezetipolitikaösszeegyeztethetetlensége.



Adánenergiapolitikagyengepontjai
Adánenergiapolitikagyengepontjai
Asikerekellenéreadánenergiapolitikamesszevan
attól, hogy valódi környezeti fenntarthatóságot
eredményezzen. Az elkövetkezı 30 esztendıben
például az elsıdleges energiafogyasztást csak 17%
kaltervezicsökkenteni,amitöbbszempontbólistúl
alacsony 1) egyfelıl a globális problémák tükrében,
2) másfelıl annak ismeretében, hogy Dánia milyen
gazdag
és
egyúttal
milyen
mértékben
környezetszennyezı ország, 3) harmadrészt pedig a
lehetıségekfényében.

Az dán energiatakarékossági politika hiányossá
gainak gyökere a kormányzat növekedésorientált
politikája, amely a termelés és fogyasztás fokozá
sára épít. Meglehetısen furcsa arra bíztatni a
lakosságot, hogy évrıl évre növelje általános
fogyasztását,deezzelegyidıbenviszontcsökkentse
energiafogyasztását. Ez egymásnak meglehetısen
ellentmondó két célkitőzés, hiszen természeténél
fogva minden termékben és szolgáltatásban bele
foglaltatik
az
elıállításához
szükséges
energiamennyiség.Nagylépéslenneakörnyezetileg
fenntartható politika felé annak  elfogadása, hogy
Dániában és a hozzá hasonló gazdag országokban
már elérték az általános jólétet. A kormányzat
ösztönzése, amely azt a képzetet erısíti, hogy a
végtelen növekedés egy fizikailag korlátos térben
lehetséges, a leginkább gyenge pontja a dán
energiatakarékosságipolitikának.

Jobb és hatékonyabb energiaellátási technológiába
történı befektetéssel olcsóbb villamos energia
állítható elı. Hatékonyabb felhasználói technoló
giával elérhetı, hogy ugyanaz a szolgáltatás kisebb
energiafelhasználássaljöjjönlétre.

Az energiatakarékosság terén Dániában az ellátási
oldalon az egyik leginkább figyelemre méltó ered
mény a kombinált villamosáram és hıenergia
elıállítás (kogeneráció) térnyerése. Ma az óriási



távfőtımővek az ország hıenergiaelıállításának
több mint 60%át fedezik. Koppenhága teljes lakos
ságának, mintegy egy millió embernek a hıigényét
teljes egészében a villamosenergiatermelés
hulladékhıjével biztosítják. Dánia másik meghatá
rozó ellátásoldali fejlesztése az 1970es években
felfedezett Északitengeri földgáz szállítására és
elosztásáraszolgálóvezetékrendszerkiépítésevolt.

A fentiekben bemutatott két eredményt az ellá
tásoldalifejlesztések sikerekéntszokáselkönyvelni,
olyan vívmányként, amely jól érzékelteti a
kormányzati politikának az energiatakarékosság
érdekében tett erıfeszítéseit. Hogy az efféle gi
gantikus beruházások valaha megtérüljenek, a
bevételeknek szükségszerően magasaknak kell
lenniük.Mivelakormányzatgazdaságiszempontból
meglehetısen
érdekelt
volt
az
említett
befektetésekben,ahıenergiávalvalótakarékosságot
segítı támogatási rendszert leépítette. Az épületek
hıszigetelését célzó kormányzati támogatások
éppúgy
megszőntek,
mint
a
különféle
energiatakarékossági kampányok. Ezek után nem
csoda,hogyatakarékosságbanrejlılehetıségeknek
csak töredéke jutott el a megvalósulásig. A távhı
szolgáltató cégek bevett gyakorlata lett viszont az
olyan tarifarendszerek alkalmazása, amelyek döntı
mértékben állandó költségeket tartalmaztak, s így
csak szerényebb mértékben voltak kapcsolatban a
valós fogyasztással, ez pedig természetszerően a
takarékosságilépésekellenhatott.

A rövidlátó, profitorientált megközelítésmód egy
szabályozatlan energiapiacon oda vezet, hogy a
korlátozottanrendelkezésünkreállóenergiaforrások
felhasználásahihetetlenmértékbenfelgyorsul.

A probléma az energialánc segítségével mutatható
be érzékletesen. Egy bizonyos mennyiségő tıke
befektethetı az ellátásoldali technológiákba annak
érdekében, hogy ezáltal másodlagos energiahordozó
– jelen esetben hı − születhessen a lehetı
legkedvezıbb áron (pénzügyi és környezeti
szempontból is). Ez nem jelent optimális felhasz
nálást, hiszen a rendelkezésre álló pénzt kizárólag
az ellátás fejlesztésére fordítottuk. A befektetés
akkor optimális, ha azt az energiaszolgáltatás −
példáulfőtés−hatékonyabbbiztosításárafordítjuk,
a lehetı legalacsonyabb költséggel. Ez éppúgy
magában
foglalna
ellátásoldali,
mint fo
gyasztásoldali technológiai beruházásokat, ter
mészetesenmegfelelıegyensúlyban.Másszavakkal
aközöttvanválasztásilehetıségünk,hogyalacsony
energiaárakat, vagy alacsony energiaszámlát
szeretnénk. Ez utóbbi nyilvánvalóan kedvezıbb,
mégpedig gazdasági és környezeti szempontból
egyaránt.

Liberalizáltenergiapiac
Liberalizáltenergiapiac
Világszerte zajlik az energiapiac liberalizálása. A
szolgáltatók, amelyek eddig a kormányzatok által
ellenırzötthelyimonopóliumokvoltak,egyreinkább
nemzetköziversenyrekényszerülnekazáltal,hogya
fogyasztók számára megnyílik a lehetıség, hogy
bármely szolgáltatótól megvásárolhassák az energi
át. A szolgáltatók ráadásul a tızsdére is kiléphet
nek,ígyanagynemzetközivállalatokfelvásárolhat

jákazegyesországokenergiaszolgáltatóit.1999ben
a dán parlament elfogadta azt a jogszabályt, amely
lehetıvé tette Dánia kilépését aliberalizálteurópai
villamosenergiapiacra. A jogszabály kidolgozása
meglehetısen bonyolult feladatot jelentett, hiszen
úgy kellett liberalizálni a piacot, hogy eközben a
megújuló energiaforrások és a kogeneráció terén
elért eredmények ne kerüljenek veszélybe. Ami az
energiatakarékosságipolitikátilleti,ahelyzettelje
senmás,denemjobb.

A liberalizált villamosenergiapiac létrehozásával
elérni kívánt cél a fogyasztók számára kedvezıbb
fogyasztóiár.Megkérdıjelezhetı,hogytarthatóeez
az ár hosszú távon, ha néhány óriásvállalat kezébe
kerül Európa áramellátása. De ha az eredeti
elképzelések szerint az árak mégis csökkennek, ez
törvényszerően több áram fogyasztását fogja
generálni, vagyis nem segíti a takarékosságot.
Másképp fogalmazva, vajon miért olyan fontos a
liberalizációval elérhetı 1 cent/kWh megtakarítás,
ha ennek eredményeképpen olyan óriási környezeti
károk keletkeznek, amelyek kompenzálására a
kormányzatok 10cent/kWh adót kell bevezessenek
azáramtakarékosságelımozdításaérdekében?

Mint világszerte a legtöbb kormányzat, a dán dön
téshozók is beleestek abba a csapdába, hogy az
elektromos szolgáltatókat bízták meg azzal, hogy
vállaljanak kulcsszerepet az áramtakarékosság
elıremozdításában. Naivitás azt remélni, hogy a
szolgáltató cégek teljes erıbedobással dolgoznak
majd saját profitjuk csökkentése érdekében. Az el
lenérdekeltségük nyilvánvaló. Ez a rendszer már
akkor sem mőködött, amikor ezek a cégek még ál
lamilag ellenırözött szervezetek voltak. A liberali
zációval az elektromos szolgáltatók annál jobban
tudnak helyt állni a nemzetközi versenyben, minél
olcsóbbáramáratképesekkínálni.Világos,hogyezt
a minél hatékonyabb ellátásoldali technológiák,
rendszerek üzemeltetésével tudják elérni és nem
fognak olyan felhasználóoldali technológiafejleszté
sekbe beruházni, amelyek bevételeik csökkenését
eredményezhetik.Végeredménybentehátnemcsoda
az, hogy a legtöbb országban a szolgáltatóknak az
energiatakarékosságot célzó aktivitása a nullával
egyenlı.

Közgyőlés
Közgyőlés
A Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület
következı közgyőlése 2007. december 10én
Szentendrén lesz, a Kovács László u. 16ban. A
közgyőlés napirendjében az alapszabály megvál
tozásaszerepel.


Nyilatkozataz1%
ostámogatásokfelhasználásáról
ról
Nyilatkozataz1%ostámogatásokfelhasználásá
A 1996. évi CXXVI. törvény alapján az e törvény alapján
átutalt összeg cél szerinti felhasználását tartalmazó adatait
azátutalástkövetınaptáriévoktóber31éigsajtóközlemény
ben nyilvánosságra kell hoznia. Ennek értelmében a
KörnyezetiNevelésiHálózatOrszágosEgyesületa2006.évre
vonatkozóan a befolyt összeget a nevelés és oktatás,
ismeretterjesztés tárgykörében, a HÁLÓZAT címő hírlevél
megjelentetésérefordította.



ZöldKrajcárazÖkoszolgálattól

ZöldKrajcár
Kiadványajánló
Mai világunkban házunk tájára egyre kevesebb
idınkjut.Ahiányzóidıt,odafigyeléstpedigegyre
nagyobb teljesítményő gépekkel, egyre erısebb
tisztítószerekkel kell pótolnunk, hogy otthonunk
kényelmes és tiszta legyen. Legalábbis a
reklámokeztmondják...

A globális
éghajlatváltozás –

A „kényelemnek” azonban ára van – a szó valódi
és átvitt értelmében egyaránt. Drága vegyszerek
és elmés szerkezetek egész arzenálja áll
rendelkezésünkre – ha meg tudjuk fizetni. És
mindeközben veszélybe került környezetünk és
egészségünk–mindkettımegfizethetetlen.

letölthető kiadvány –


Megjelent a Védegylet új információs füzete. Egy, a
közelmúltban a világ környezetkutatói körében
végzett felmérés eredménye szerint e tudósok
egyértelműen a globális éghajlatváltozást tekintik a
világot leginkább fenyegető környezeti problémának
a XXI. században (míg más kutatók szerint várhatóan
a diverzitás csökkenése lesz a legkomolyabb gond – a
szerk.). A kiadvány kitér a magyarországi helyzetre,
és az egyéni cselekvési lehetőségekre is. Ingyenesen
letölthető a www.vedegylet.hu „kiadványaink”
menüpont alól.

Mit tehetünk tehát? Hogyan óvhatjuk meg
magunkatéskörnyezetünket?
magunkatéskörnyezetünket?
Erreakérdésrekínálnéhánypraktikus,könnyen
és kevés pénzbıl is megvalósítható ötletet  az
Ökoszolgálat Alapítvány újonnan megjelenı
kiadványa,aZöldKrajcár.
A könyvecske egyegy fejezete egyegy évszak
kapcsán tárgyalja az otthonunkat leginkább
érintı kérdéseket. Elsısorban azokra a
kérdésekre igyekszik választ adni, amelyek a
leggyakrabban merülnek fel „zöld háztartás”
témakörben.

És hogy kedvet kapjon a kipróbálásukhoz,
eláruljuk: a dolog valóban mőködik! Szerte az
országbannagyonsokanalkalmazzákmárezeket
az apró trükköket, és keresik a megoldásokat,
hogy egészségesebb, környezetbarátabb életet
élhessenek. Értékes tapasztalataikkal ık is
hozzájárultak,hogyelkészüljönezakiadvány.

Tartalom:
Mit hozott eddig az éghajlatváltozás?
Mi várható a XXI. században?
Az éghajlatváltozás Magyarországon
Az éghajlatváltozás okai
Mit tehetünk az éghajlatváltozás káros hatásai ellen?
Mit tehetek én az éghajlatváltozás ellen?
Ajánlott irodalmak

Krajcár”szerzıgárdája arra szeretné
A „Zöld
Zöld Krajcár
ráirányítani a figyelmet, hogy mit tehetünk mi
mindannyian – dolgozó emberként, házia
sszonyként, tanulóként  annak érdekében, hogy
otthonunkkörnyezetbarátabb,Földünklakhatóbb
legyen.

AkiadványszakmailektorálásábanaKörnyezeti
NevelésiHálózatszakértıiisrésztvettek.
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Akiadványmegjelenése2007decemberére
várható.
Továbbiinformáció:
Továbbiinformáció:

ÖkoszolgálatAlapítvány
KörnyezetiTanácsadóIroda
Cím:1051Budapest,Nádoru.34.fsz.2.
Telefonszám:06/1/3117855
Email:okosz@okoszolgalat.hu
Honlap:www.okoszolgalat.hu

aTudatosVásárlókEgyesületének
kiadványa
Aggasztó,hogynemtudjuk,honnanszármazikaz
étel,amitmegeszünk?Hogykikésmilyenkörül
mények között termelték meg, milyen és mennyi
vegyszerrel kezelték? Hogy mennyit utazott?
Hogy mennyire biztonságos? Zavaró, hogy egyre
kisebbaválaszték,shogyegyrekevesebbhelyiés
magyarterméketkaphatóaboltokbanésapiaco
kon?Hogyközbenakörnyékentalánmárnincsis
termelı,saholkorábbangyönyörőlegelıkvoltak,
ott most gazosbozótos uralja, vagy épp lakópar
kok,nyaralókfoglaljákelatájat?




Belefulladunk?
Hulladékosoktatócsomag

Vásárlóként óriási szerepünk van abban, hogy
ezekre a kérdésekre megnyugtató válaszokat,
megoldásokat találjunk. Mi döntünk, hogy mi
kerül asztalunkra, de pénzünkkel, vásárlási szo
kásainkkal azt is befolyásoljuk, hogy egyáltalán
mi kerülhet. Hogy lesze holnapután megfelelı
választék, valós választási lehetıség. Hogy lesz
neke a hagyományos tájformákat és változatos
ságot, sajátos ízeket, kiváló minıséget fenntartó
éstovábbörökítıcsaládigazdaságok.Hogymegér
je földet mővelni, állatokat tartani kisebb mére
tekben,fenntarthatóléptékbenis.Hogynelegye
neksematermelık,semavásárlókszélsıségesen
kiszolgáltatvaaziparimérető,alacsonyfelvásár
lásiárakkaléshatalmashaszonkulcsokkaldolgo
zó, központosított, a helyiközösségekkelmitsem
törıdı élelmiszerhálózatoknak. Hogy legyen ha
zaiméltányoskereskedelemis.



Megjelent a HuMuSz oktatócsomagjának máso
dik, átdolgozott kiadása, amely a 1018éveskor
osztály oktatásához nyújt segítséget a pedagógu
soknak. A kiadvány többek között foglalkozik a
reklámfogyasztáshulladék összefüggéseivel, a
hulladékkezelés lehetséges módjaival, valamint
az egyes anyagfajták hasznosíthatóságának lehe
tıségeivel. Az oktatócsomag nagy hangsúlyt fek
tet a szemléleti háttér bemutatására, valamint
bıvelkedikmindenkiáltalkönnyenmegvalósítha
tókörnyezetvédelmiötletekben.Aközel150olda
las oktatóanyag, az elméleti részek után soksok
feladattal segíti a témák órai feldolgozását. A
kapcsos kiadványból a feladatlapok könnyen ki
vehetık és fénymásolhatók. A kiadvány hasznos
segítséget nyújthat tanórák, szakkörök, témana
pokszervezéséhez.

A reklámfogyasztáshulladék témakörének taní
szemét
tásához felhasználható még a Mi lesz a szemé
t
tel? címő Oktató CD
CD és Szemét egy Film címő
videó. (A CDn megtalálható a film is.) A kiad
videó
ványokmegvásárolhatók,vagymegrendelhetıka
Humusz Házban: 1111 Bp., Saru u. 11. Tele
fon:1/3862648.Drótposta:humusz@humusz.hu
Azoktatócsomagára:3600Ft
AzoktatócsomagáraCDvelegyütt:4500Ft
Azoktatócsomagárafilmmelegyütt:4200Ft
AzoktatócsomagáraCDvelésfilmmel:5100Ft

A kiadványt azoknak ajánlják, akik valami mást
keresnek.Arrabátorítanakmindenkit,értékeljük
újra vásárlási szokásait, keressünk közvetlen
kapcsolatotahelyi,szőkebbstágabbkörnyezeté
ben élı termelıkkel. Lépjünk érdekszövetségre
velük, hisz míg az egyik félnek biztos piacra, a
másiknak "tiszta forrásra" van szüksége. A kiad
vány nyomtatott formában beszerezhetı a Tuda
tos Vásárlók Egyesületétıl (1027 Budapest,
Bemrakpart30.II/19.,tel./fax:(061)2258136


Már az újságárusoknál is megvásárolha
tóaTudatosVásárlómagazin,aTudatos
Vásárlók Egyesületének (TVE) etikus és
környezetbarát fogyasztást elısegítı, ne
gyedévente megjelenı fogyasztóvédelmi
magazinja.
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Alapítószerkesztı:dr.DıryIstván
dr.DıryIstvánFelelısszerkesztı:dr.
KéryMagdolna,
dr.MunkácsyBéla
MunkácsyBélaMunkatársak:KéryMagdolna,
dr.DıryIstván
dr.
MunkácsyBéla
GóborAttila,SimonyiGyula
GóborAttila,SimonyiGyula
kornyezeti.nevelesi.halozat@gmail.com
Postacím:2527Máriahalom,Pataksoru.15.
2527Máriahalom,Pataksoru.15.
ornyezeti.nevelesi.halozat@gmail.com
2527Máriahalom,Pataksoru.15.Drótpostacím:k
A lap a GPrint Nyomdában készült, újrahasznosított papírra. A szerkesztıség a kéziratokat nem ırzi meg. A kis
terjedelem miatt a közlésre szánt anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk. A HÁLÓZAT utánközléseket is
megjelentet,ilyenkorfeltüntetiaforrást.


AkiadványmegjelentetésétaKÖRNYEZETVÉDELMIÉSVÍZÜGYIMINISZTÉRIUM
KÖRNYEZETVÉDELMIÉSVÍZÜGYIMINISZTÉRIUMtámogatta.
KÖRNYEZETVÉDELMIÉSVÍZÜGYIMINISZTÉRIUM

A Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület közhasznúsági jelentése
2006.

Eszközök
Tárgyi eszköz
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív idıbeli elhatárolások
Összesen
Eredménykimutatás
Pályázati úton elnyert támogatás
Kp-i ktgvetésbıl bevétel
Közhasznú tevékenységbıl bev.
Összes bevétel
Anyagjellegő ráfordítás
Megbízási díj
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Pénzügyi mőveletek ráfordítása
Összes ráfordítás
Eredmény


Mérleg (adatok ezer Forintban)
206
65
0
676
0
947

Források
Induló tıke
Tıkeváltozás eredmény
Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl
Passzív idıbeli elhatárolások

30
610
307
0

Összesen

947

1658
22
223
1903
935
250
65
345
1
1596
307

Aközhasznútevékenységekrılszólórövidtartalmibeszámoló
beszámoló
Aközhasznútevékenységekrılszólórövidtartalmibeszámoló

Az egyesület munkája az önkéntességen alapul, alkalmazottja nincs, a vezetıség tagjai munkabér jellegő
juttatástnemkapnak.Azegyesületnekköztartozásnincsen.AszervezetÁFAvisszaigénylésrenemjogosult.
A 2006. év kiemelt feladata a Hálózat hírlevél többékevésbé rendszeres megjelentetéséhez szükséges
forrásokelıteremtésevolt.Ezazegyrecsökkenıtámogatásoktükrébennemkisfeladat,mégiselmondható,hogyaz
elmúltévekhezképestsikerülttovábbjavítaniahírlevélpozícióját,hiszenamíga2004.évben3,a2005.évben4,
addigtavaly5hírlevélmegjelentetésérevoltmódunk,sıta2007.évikiadványoksorsaisrendezıdnilátszik.
A Hálózat rendszeres megjelentetése mellett szervezetünk más területen is végez tájékoztató, környezeti
szemléletformáló tevékenységet: évente 810 alkalommal tartunk elıadásokat különféle tudományos
konferenciákon,ismeretterjesztıfórumokon,derendszeresenrésztveszünktelevíziósésrádiósmősorokbanis.
A 2006. évben egy akkreditált tanártovábbképzési program kidolgozását is elvégeztük. A pedagógusok
szemléletformálása,képzésemellettagyermekekoktatásaneveléseislényegesfeladatunk:ezttáboriésrendszeres
szakkörimunkábanláttukel.
Az egyesület minden pályázati támogatást rendeltetésének megfelelıen használt fel, azokkal határidıre
elszámolt.
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