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Bevezető

Kedves Diákok!

E tankönyv a Földünk egészére ható földrajzi-környezeti kérdéseket, a 21. századi kihívásokat ál-
lítja a középpontba, és igyekszik felkelteni az érdeklődéseteket a mindennapi életünket, valamint 
az emberiség jövőjét is befolyásoló folyamatok és jelenségek iránt. 

A 11. évfolyamos tananyag a természeti és a társadalmi környezet összefüggéseivel, kölcsönhatá-
saival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában, valamint a középiskola 9. és 10. évfo-
lyamán elsajátított földrajzi, természet- és társadalomtudományi ismeretekre. 

A tananyag elsajátításához, az információk feldolgozásához és értékeléséhez szükségetek lesz kü-
lönböző forrásokból (média, világháló, utazások stb.) megszerzett földrajzi ismeretekre, a korábbi 
évfolyamokon kialakított készségekre, képességekre és saját tapasztalataitok tanórai alkalmazá-
sára is. 

Reméljük, e tananyag hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai tanulmányaitok után biztonsággal 
igazodjatok el a természeti és a társadalmi környezetben, illetve földrajzi ismereteiteket alkalmaz-
ni tudjátok a mindennapi életben. Célunk az is, hogy igyekezzetek reálisan értékelni a természeti 
veszélyeket és a környezeti kockázatokat, legyetek fi gyelemmel a földrajzi problémákra és igye-
kezzetek azokra refl ektálni!

A tankönyv leckéi rövid problémafelvetéssel kezdődnek, majd változatos feladatokkal, ábrák és 
térképek elemzésével kell értelmeznetek, feldolgoznotok az adott témát. A témakörök végén 
projektmunkákhoz adunk mintát. Célszerű az adott témakör elején értelmezni a projektfeladatok 
teendőit, hogy felkészülten végezhessétek el azokat! 

Jó munkát kívánnak a szerzők
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Az emberiség energia- és nyersanyagigénye globális léptékben folyamatosan nő.  
A készletek kimerülésének kérdése évtizedek óta foglalkoztatja a gazdaság szereplőit, 
és egyes nyersanyagok előbb-utóbb minden bizonnyal valóban elfogynak. A fenntart-
hatóság eszméjét már csak ezért sem hagyhatja figyelmen kívül az energiapolitika és 
a feldolgozóipar. Emellett a környezetvédelmi szempontok is egyre nagyobb súllyal 
esnek latba a gazdasági döntések során. A környezetszennyezés hatásait és az éghaj-
latváltozás egyre egyértelműbb káros jeleit látva a beavatkozás nem várathat magára: 
a gazdasági szemléletváltás lassan szó szerint életbe vágóan fontos lesz. 

I. 
Energia és nyersanyag
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1–2. KELL AZ ENERGIA!

Már a kisiskolások is tudják, mi a különbség a megújuló és a nem megújuló energiaforrások között, és hogy 
a környezetünk védelme érdekében minél több megújuló, vagyis „zöld” energiát kell használnunk. A glo-
bális energiafogyasztás forrásainak kérdése azonban nemcsak a környezetvédelem szempontjából fontos, 
hanem a fogyasztás folyamatos növekedése miatt is.

Meddig nő(het) még a globális energiafogyasztás?

A globális energiafogyasztás a gyáripar megjelenésével indult jelentős, majd ugrásszerű fejlődésnek (1.1.). 
Az első ipari forradalom nyomán megindult társadalmi fejlődés népességrobbanást váltott ki, ami tovább 
növelte az energiaigényt. Az egyre nagyobb energiafogyasztásban napjainkban a fejlődő országoknak van 
döntő szerepük (1.2.). Ez várhatóan a következő évtizedekben is így marad, hiszen a fejlődő országok ener-
giaigénye a fejlettségükkel együtt valószínűleg tovább fog nőni. Kérdés, hogy meddig lesz ehhez elég ener-
giaforrás a Földön. A fosszilis tüzelőanyagok közül a kőolaj és a földgáz jelenleg ismert készletei már ebben 
az évszázadban elfogyhatnak, de az aktuális becslések szerint a kőszén feltárt készletei is csak 150‒250 évig 
elegendők.

1800 201920001850 1900 1950
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60 000 TWh

80 000 TWh

100 000 TWh

120 000 TWh

140 000 TWh

160 000 TWh
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1.1. A világ energiafogyasztása (1800–2019) 1.2. Energiafogyasztás régiónként (1965–2020)

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                      

1.  Döntsd el a diagramok alapján, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! A hamisakat tedd igazzá!
 – 2019-ben kb. 6-szor annyi energiát használt fel az emberiség, mint 1950-ben.
 – A globális energiafogyasztás 1850 körül indult erőteljes növekedésnek. 
 – Az európai energiafogyasztás az 1980-as évek közepe óta stagnál. 
 – Észak-Amerika energiafogyasztása 2019-ben nyolcszorosa volt Latin-Amerikáénak. 
 – A világ energiafogyasztásának növekedése az utóbbi évtizedekben döntően Ázsiának volt köszönhető.

2.  Milyen okokra vezethető vissza a 20. század közepétől megnövekedett energiafogyasztás?

3.   Számold ki az egy főre eső energiafogyasztást 1800-ban, 1900-ban, 1960-ban, 1990-ben és 2019-ben! 
(Népességi adatokat pl. itt találsz: https://data.worldbank.org) Készíts vonaldiagramot a kiszámolt fajla-
gos adatokból!

4.   Milyen lehetőségek vannak a növekvő energiaigény kielégítésére? Ötleteljetek csoportokban! A felme-
rülő lehetőségeket állítsátok sorrendbe aszerint, hogy melyik mennyire felel meg a fenntarthatóság esz-
méjének!
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                      

1.   Írd össze a legnagyobb fogyasztású elektromos háztartási eszközöket az otthonotokban!

2.   Képzeld el a hétköznapjaidat elektromosság nélkül! (Avagy hogyan oldották meg a mindennapi feladato-
kat korábban gépek nélkül?)

3.  Oldd meg a feladatokat a szemelvény alapján!
 a) Fejtsd ki, mi az oka a villamos energia-fogyasztás utóbbi 15 évben tapasztalt növekedésének!
 b)  Konkrét gazdasági ágazatok példáján keresztül mutasd be, hogy a koronavírus-járvány milyen hatást 

gyakorolt az elektromosáram-fogyasztás változására!

4.  Válaszolj a kérdésekre a 1.3. ábra alapján!

 a) Nevezz meg 3-4 példát a legtöbb és a legkevesebb elektromos áramot fogyasztó országok közül!
 b) Jellemezd az egyes kontinensek átlagos villamosenergia-fogyasztását!
 c)  Keresd meg az interneten a térképhez tartozó adatbázist (ourworldindata.org), és számold ki a 

következőket:
Hányszor több elektromos áramot fogyaszt átlagosan egy szudáni ember, mint egy csádi?
•  egy magyar ember, mint egy szudáni?
•  egy kanadai ember, mint egy magyar?
•  egy norvég ember, mint egy kanadai?

Az egy főre jutó áramfogyasztás gyorsabban nő, mint a világnépesség. Az utóbbi 15 évben a villamos-
energia-fogyasztás növekedésének döntő része a fejlődő országoknak volt köszönhető. Ezzel szemben 
számos fejlett ország energiafogyasztása csökkent az utóbbi évtizedben.
A fejlődő országokban emberek millióinak nincs még hozzáférése az elektromossághoz, illetve egyre 
több energiára van szükség ezekben az országokban – erre a két tényre hivatkozva a fosszilis üzemanya-
gokat forgalmazó cégek szerint az emberiségnek még évtizedekig szüksége lesz olajra és szénre. 
2020-ban a globális áramkereslet a Nemzetközi Energiaügynökség közlése szerint a koronavírus-járvány 
miatt visszaesett. A csökkenés okai az országokban bevezetett korlátozások voltak. Globálisan 5%-kal 
csökkent 2020-ban az áram iránti kereslet, de néhány régióban a visszaesés a 10%-ot is elérte.  

(Forrás: oilprice.com (2020. 06. 15.) alapján, módosítva)

Mire mennénk elektromos áram nélkül?

A felhasznált energiának világszinten kb. egynegyedét fordítják elektromos áram termelésére. Mintegy 
felét a fűtés, további egynegyedét pedig a közlekedés emészti fel.

1.3. Az egy főre jutó 
villamosenergia-fogyasztás 
2020-ban

nincs adat
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500 kWh
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kWh = kilowattóra
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                      

1.   Alakítsatok csoportokat! Vitassátok meg, mit lehetne tenni a fejlődő, illetve a fejlett országokban a glo-
bális energiafogyasztás emelkedésének mérséklése érdekében!

2.  Oldjátok meg a feladatokat a szemelvény és az 1.4. térkép alapján!

 a) Milyen következményekkel járhat Afrikában az elektromos árammal való elégtelen ellátottság?
 Írjatok erről egy 10-15 mondatos fogalmazást! Használjátok a felsorolt fogalmakat!

orvosi ellátás – az oktatás lehetőségei – a háztartás vezetése – meleg víz előállítása – az ipar és 
a kisvállalkozások lehetőségei – kommunikációs lehetőségek – hírekhez való hozzájutás

 b)  Milyen megoldásokkal lehetne elősegíteni az afrikai lakosság elektromos áramhoz való hozzájutá-
sát? Ötleteljetek párosával!

 c)  Nevezzétek meg azokat az afrikai országokat, amelyekben legfeljebb 20% az elektromos hálózathoz 
hozzáférő lakosság aránya!

Növekvő energiaszükséglet a fejlődő országokban

A jóléti társadalmakban magától értetődő, hogy hőség idején bekapcsolják a légkondicionáló berendezést, 
szivattyúval töltik fel a medencét, szárítógépet, elektromos tűzhelyet, és számos egyéb, elektromos áram-
mal működő berendezést használnak, vagy mindennap autóval járnak munkába. A fejlődés útjára lépett 
társadalmak is szeretnének hasonlóan élni. Ehhez viszont rengeteg energia szükséges, aminek az előállí-
tása komoly következményekkel jár: például az energiahordozók készleteinek gyorsabb kimerülésével vagy 
növekvő CO2-kibocsátással. Ezeket persze el szeretnénk kerülni. 

Afrika a világ elektromosáram-fogyasz-
tásából kevesebb mint 4%-kal részesedik, 
de a világnépesség majdnem ötöde itt él. 
Bolygónk teljes villamosenergia-termelé-
sének kb. 6%-át adja a kontinens. Észak- 
és Dél-Afrikában viszonylag kielégítő az 
elektromos hálózathoz való hozzáférés, 
de a szubszaharai népesség közel fele (kb. 
600 millió ember) elektromos áram nél-
kül él (1.4.). Ez az alapvető szolgáltatások 
ellátását is gátolja. A felhasznált energia-
források nagy része még mindig tűzifa, 
főleg vidéken. A falvakban az áramháló-
zathoz való hozzáférés átlagosan keve-
sebb mint 20% a teljes lakossághoz vi-
szonyítva, a városokban 60% körüli. Nagy 
jelentősége van a kontinensen a helyi 
hálózatoknak, amelyeknek többek között 
kis méretű vízi és naperőművek szolgál-
tatják az áramot. nincs adat

  0–10%
11–20%
21–30%
31–40%
41–50%
51–60%
61–70%
71–80%
81–90%
91–100%

1.4. Az elektromos hálózathoz hozzáférő lakosság aránya (%), 2018
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Hogyan változik a felhasznált energiaforrások összetétele?

Az energiamix – avagy a felhasznált energiaforrások összetétele – változása (1.5.) folyamatosan napirenden lévő 
kérdés az energiapolitikában. 

Az elmúlt öt évben megduplázódott a nap- és a szélenergia aránya a globális villamosenergia-termelés-
ben. Ennek ellenére alig csökkent valamit a szénalapú termelés mértéke a 2015-ös párizsi egyezmény 
óta, ami elsősorban az ázsiai gazdaságok növekvő energiaigényének köszönhető. Ennek következtében 
továbbra is a széntüzelésű erőművek adják a világ villamosenergia-termelésének mintegy harmadát. Ha 
nem csökken drasztikus mértékben a szén szerepe a következő évtizedben, akkor a 2050-es klímacélok 
elérése is veszélybe kerül.  (Forrás: www.portfolio.hu)

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                      

1.  Foglald össze a képek alapján, hogy milyen módszerekkel lehet növelni az energiahatékonyságot!
2.  Melyek az energiatudatos életmód jellemzői?
3.  Nézz utána, hogy milyen energetikai számításokat végeznek egy épülő háznál!

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                      

1.   Írd össze, hogy a háztartásotokban miből nyer-
tek energiát (pl. fűtésre, világításra, járművek és 
eszközök működtetésére)! Kérdezd meg a nagy-
szüleidet, hogy az ő gyermekkorukban milyen 
energiaforrások álltak rendelkezésre e célokra!

2.   Nézz utána, milyen fő célokat jelöl ki a párizsi klí-
maegyezmény, és melyek a 2050-es klímacélok! 

3.   Jellemezd az energiamix változását 1965-től 
2018-ig! Térj ki többek között a következőkre:

 –  Hogyan változott a fosszilis energiahordozók 
szerepe összességében és egyenként?

 –  Melyik megújuló energiaforrás aránya nőtt a 
legnagyobb mértékben?

 Értékeld a változásokat!
4.   Milyen szerepe lehet a változásokban az energia-

hordozók árának?
5.   Hogyan tudja az állam elősegíteni a megújuló 

energiaforrásokra való átállást?

50%

40%

30%

20%

10%

 0%
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035

vízenergia

szén

olaj

gáz

atomenergia

megújulók

1.5. A globális energiamix változása
(*Megújulók: szél, nap, geotermikus, biomassza, bio-üzemanyag)

Hogyan csökkentik a fejlett országok az energiafelhasználásukat?

Vannak olyan országok, amelyek az elmúlt években csökkentették az energiafelhasználásukat. Az USA-
ban a 2000-es évek eleje óta a teljes elektromosáram-fogyasztás alig emelkedett, viszont az egy főre jutó 
fogyasztás kb. 7%-kal csökkent 2000 és 2017 között a gazdasági szerkezetváltás, az energiatudatos életmód 
és a növekvő energiahatékonyság miatt (1.6.).

1.6. Nő az energiahatékonyság
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5. Keresd meg a térképen vagy a Google Föld felületén Kanada Alberta tartományát! 

6.  Gyűjtsd össze a népességi és területi adatokat Albertáról, és számítsd ki ezekből a népsűrűséget!
Hogyan függ össze a népsűrűség és az olajhomok-bányászat Kanadában?

7. Miért különösen káros a tajga irtása az éghajlatváltozás szempontjából?

8. Nézz utána, hogyan keletkezik az olajhomok!

3. A FOGYÓ FOSSZILIS ENERGIAHORDOZÓK

Még mindig a kőszén…

Sorra születnek a CO2-kibocsátás csökkentését célzó egyezmények, mégis a Föld országai által felhasz-
nált összes energia több mint 80%-a fosszilis energiahordozókból származik. A kőolaj után a kőszén a 
második legfontosabb energiaforrás bolygónkon. Az ok: a széntüzelésű erőművek még mindig az egyik 
legolcsóbb energia-előállítási módot jelentik, főleg azokban az országokban, ahol könnyen kitermelhető 
kőszénkészletek vannak. A szénbányászat súlypontja az utóbbi évtizedekben Ázsiára, azon belül Kínára 
helyeződött át (3.1.). 

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                      

1.  Hányszorosára nőtt a kőszénkitermelés 1973 
és 2016 között?

2.  Jellemezd a kőszénkitermelés régiók közti 
áthelyeződését az utóbbi évtizedekben!

3.  Nevezd meg a világ 5 legnagyobb kőszénter-
melő országát!

4.  Milyen okok vezettek a szénbányászat vissza-
szorulásához a fejlett országokban?

1973

3074 Mt

2016

7269 Mt

Nem-OECD
Ázsia többi

3,9%

Nem-OECD
Európa és
Közép-Ázsia
24,5%

Nem-OECD
Európa és
Közép-Ázsia

8,6%

Nem-OECD Amerika
0,2%

Nem-OECD Amerika
1,4%

Afrika
2,2%

Afrika
3,7%

Nem-OECD
Ázsia többi

18,1%
Kína

13,6%

Kína
44,5%

OECD
55,6%

OECD
23,7%

része része

3.1. A kőszénbányászat súlypontjának eltolódása 

Milyen energiahordozót tudunk még kibányászni?

Viszonylag kevesen gondolnak úgy Kanadára, 
mint a világ harmadik legnagyobb olajtartalé-
kával rendelkező államára. A Sziklás-hegység 
keleti tövében elterülő Alberta államban egy 
másfél magyarországnyi területen 166 milli-
árd hordó kitermelhető olajat rejt a föld. A jól 
megszokott olajkutak helyett azonban több 
száz négyzetkilométernyi letarolt fenyőerdőt 
találni az olajmezőkön, ahol a kitermelés egy 
része külszíni fejtéssel zajlik (3.2.). A tajgán 
1967 óta zajlik a termelés, és várhatóan egy-
re nagyobb erdőterület esik majd áldozatul a 
kora kréta időszaki homokban létrejött fekete 
arany bányászatának. 

(Forrás: www.pangea.hu alapján, módosítva)

3.2. Külszíni fejtésű olajhomokbánya Albertában (Kanada)
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Hat nagy autógyártó ígéretet tett arra, hogy 2040-ig fokozatosan leállítja a fosszilis energiahordozóval 
üzemelő járművek gyártását világszerte, a fő piacokon azonban az a cél, hogy ez már 2035-re teljesüljön. 
A fogadalmat a Ford, a General Motors, a Mercedes-Benz, a Volvo, a kínai BYD és a Jaguar Land Rover 
tette. Az elhatározás fontos lépés a „zéró emissziós autók” kizárólagos értékesítése felé. A vállalást aláíró 
cégek 2019-ben a globális értékesítésnek mintegy negyedét adták.

(Forrás: https://origo.hu 2021. 11. 11. alapján, módosítva)

09.  Nézz utána, mit jelent a „zéró emissziós autó” fogalma!

10.  Milyen okai vannak az elektromos autók gyors terjedésének?

11. Nézz utána, hogy Magyarországon hogyan támogatja az állam az e-autók vásárlását!

12.  A kőolaj nemcsak energiaforrás, hanem ipari termékek fontos alapanyaga is. Sokak szerint jelenleg elkép-
zelhetetlen a kőolaj nélküli élet. Párban dolgozva nevezzetek meg minél több kőolajból készült terméket! 
Csoportosítsátok ezeket az előállító gazdasági ágazatok szerint!

Kőolaj nélkül nem autózunk?

A kibányászott kőolajnak majdnem a felét a közlekedés használja fel, ezen belül kiemelt szerepe van a ben-
zines autóknak. Évtizedek óta napirenden lévő kérdés, hogy mikor váltják fel a hagyományos (belső égésű 
motorokkal működő) autókat a környezetkímélő technológiákon alapuló gépjárművek. Ma már léteznek 
különböző alternatív üzemanyagokat (pl. hidrogén, sós víz) használó autók, újabban pedig dinamikusan 
bővül az elektromos autók piaca is. A tíz évvel ezelőtti elhanyagolható értékhez képest 2019-re globálisan 
9%-ra nőtt az elektromos autók aránya. 

A Cospudener See a Lipcse melletti tavak egyik legnép-
szerűbbike. Partján Szászország legnagyobb homokos 
strandját találjuk, a tó mellett golf pálya és szabadidőköz-
pont is épült. A terület korábban barnakőszénbánya volt. 
A külszíni fejtés eredményeképp egy kb. 3 km2-es területen 
mintegy 87 millió km3 meddő anyagot mozgattak meg, és 
32 millió tonna szenet bányásztak ki. A kitermelés nagy 
árat követelt: összesen kb. 116 ha ligeterdő semmisült meg 
a környéken. 1990-ben egy polgári kezdeményezés közre-
működésével a bányát bezárták, a rekultivációs munkákat 
1991-ben kezdték meg. Az egykori bányaterület természe-
tes állapotokhoz hasonlóvá formálása és újszerű gazdasági hasznosítása példaértékű Németországban. 

(Forrás: https://www.leipzig.de, https://www.leipzigseen.de)

3.3. A Lipcse melletti Cospudener See 

13. a)  Keresd meg a Google Föld műholdképén Lipcse városát és a tavat!

b)  Milyen gazdasági környezet késztethette a szénbányászat erőltetését az 1970-es évek végén?

c)  Milyen gazdasági és politikai folyamatok gyorsíthatták fel 1990-ben a bánya bezárását?

d)  Milyen munkálatokat kellett elvégezni a rekultiváció során?

e)  Milyen előnyökkel és hátrányokkal járhatott a bánya bezárása? 

Mihez kezdünk a bányászat okozta tájsebekkel?

A külszíni bányászat óriási károkat tud okozni. A kitermelés teljes élőhelyeket tud tönkretenni, a kezelés 
nélkül hátrahagyott bányákból pedig veszélyes anyagok is tova tudnak szállítódni. A kibányászott, de nem 
hasznosítható anyagokat meddőhányókba halmozzák, amelyek tájidegen elemként magasodnak a bányák 
mellett. Az egykori bányák által okozott táj sebek eltüntetése, a terület rekultivációja (3.3.) számos fejlett 
országban már követelmény. 
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4–5. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

Egy zöldebb világért

A megújuló energiaforrások (4.1.) térnyerése nagyrészt 
a globális klímacélok elérését szolgáló törekvéseknek 
köszönhető. Terjedésüket a technológiai fejlődés is elő-
segítette, amely révén az utóbbi évtizedekben jelen-
tősen megnőtt az erőművek hatásfoka, és csökkent 
a működtetésükhöz szükséges berendezések ára. Glo-
bálisan sokat nyom a latban, hogy Kína is egyre inkább 
a megújuló energiaforrásokra helyezi a hangsúlyt. 

4.1. Megújuló energiaforrások

4.1. táblázat. A megújuló energiaforrások aránya az elektromos 
áram előállításábanA víz energiája

A megújuló energiaforrások közül a vízenergiát hasznosítja az ember a legrégebb óta. Ma is ez a legfon-
tosabb „zöld” energiaforrásunk. A globális megújulóenergia-termelés nagyjából 60%-a vízerőművekből
származik, a Föld villamosenergia-termeléséhez pedig a vízenergia mintegy 15%-kal járul hozzá. 
A világ 10 legnagyobb teljesítményre képes erőműjéből 9 vízerőmű, közülük a legnagyobb a Három-szur-
dok-gát a Jangcén. Ez évente átlagosan hatszor annyi energiát termel, mint a paksi atomerőmű. 
Igaz, hogy a vízerőművek működése gyakorlatilag nem jár károsanyag-kibocsátással, létesítésük viszont 
rendkívüli beavatkozást jelent a természetbe. Megépítésüknek és működésüknek összetett környezeti és 
társadalmi-gazdasági következményei vannak (4.2.). 

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Milyen összefüggés van a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások hasznosítása között?

2. Miért nevezik „zöldnek” a megújuló energiát?

3.  Dolgozzatok csoportban! Minden csoport írja össze egy-egy megújuló energiaforrás felhasználhatóságá-
nak feltételeit! Soroljatok fel előnyöket és hátrányokat a kiválasztott energiaforrás hasznosításával kapcso-
latban! Mutassátok be egymásnak az eredményeiteket!

4.  Milyen tényezők késztethetik napjainkban az országokat, illetve az egyes háztartásokat a megújuló ener-
giaforrások használatára?

5.  Dolgozzatok csoportban! A táblázatban azokat 
az országokat látjátok, amelyekben az elektro-
mos áramot legalább 90%-ban megújuló ener-
giaforrásokból állítják elő. Csoportosítsátok az 
országokat a megadott szempontok szerint! 
A hiányzó adatoknak nézzetek utána az interneten! 
Csoportosítás: 
– kontinensek szerint
–  gazdasági fejlettség szerint (fejlett, közepesen 

fejlett és fejlődő országok; GDP/fő alapján)
– fő energiaforrásuk alapján

6.  Nézz utána Magyarország aktuális energiamixé-
nek! 

ország % ország %

Albánia 100 Costa Rica 99,00

Lesotho 100 Tádzsikisztán 98,47

Nepál 100 Namíbia 97,79

Paraguay 100 Norvégia 97,71

Bhután 99,99 Zambia 96,99

Izland 99,98 Liechtenstein 96,86

Etiópia 99,96 Uganda 92,95

Kongói DK 99,82 Malawi 91,31

Közép-afrikai Közt. 99,42

MEGÚJULÓ
ENERGIAFORRÁSOK

Szélenergia

Biomassza

Napenergia

Vízenergia

Geotermikus
energia
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  a)  Csoportosítsd a 4.2. ábrán megjelenő következményeket aszerint, hogy társadalmi-gazdasági vagy kör-
nyezeti jellegűek!

 b) Mire való a vízerőműveknél a hallépcső?

 c) Milyen halak nem jutnak fel a Dunán hazánkba a Vaskapu erőmű gátja miatt?

2.  Nézz utána, miért tiltakoztak a környezetvédők a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése ellen!

 a) Mely folyókon vannak hazánkban vízerőművek? Mely települések közelében létesültek ezek?

 b)  A földrajzi adottságokat fi gyelembe véve megéri-e Magyarországon vízerőműveket építeni? Válaszo-
dat indokold is meg!

 c)  Keress példát olyan folyókra, amelyek esetén országok közötti konfl iktushoz vezetett egy vízerőmű 
megépítése!

 d) Gyűjtsd össze a világ 5 legnagyobb vízerőművét! Mely folyókon találhatók?

 e)  Készíts prezentációt a Hoover-gátról vagy az asszuáni Nagy-gátról! Mutasd be a pozitív és negatív hatásaikat!

3.  Az alábbi szemelvény elolvasása után válaszolj a kérdésekre!

 a) Milyen földrajzi okai vannak Albánia nagy vízenergia-potenciáljának?

 b)  Hogyan változott Albánia gazdasági fejlettsége az utóbbi 10 évben? Hogyan függhet össze a vízerőmű-
vek építése a gazdasági fejlődéssel?

 c)  Milyen előnyei vannak egy kis teljesítményű vízerőműnek? Vajon miért környezetkímélőbb, mint egy 
nagy teljesítményű erőmű?

Az utóbbi években Albánia a megújuló energiaforrásokra helyezte a hangsúlyt. Jelentősen megnőtt ezek 
szerepe az ország energiaellátásában (jelenleg mintegy 40%-ot tesznek ki). Még úszó napelemparkokat 
is létesítettek. A villamos energiát már közel 100%-ban vízerőművekben állítják elő. Az ország vízener-
gia-potenciálja hatalmas, amelynek becslések szerint még csak a harmadát hasznosítják. Az energia na-
gyobb része a Drin folyón létesített három nagy duzzasztóból származik, de egyre több kis teljesítményű 
erőművet is építenek. A kis teljesítményű erőművek nagyjából egy kisváros energiaellátását képesek biz-
tosítani, és környezetkímélőbbek a nagyobbaknál. Albánia a csapadékos időszakokban exportálni is tud 
villamos energiát, de nyáron, amikor kevesebb csapadék esik, és a mezőgazdaságnak is több vízre van 
szüksége, az ország elektromosáram-importra szorul.

A folyó hordaléka
a víztározóban rakódik le.

A felduzzasztott folyó olyan
területeket áraszthat el, ahol a
helyi ökoszisztéma
meghatározó fajai élnek.

Dél-Amerikában gyakran
esőerdőket árasztanak el a
felduzzasztott folyók. Ennek
komoly következményei vannak
az ökoszisztéma és a
klímavédelem szempontjából.

A gát alatt fekvő területekre
kevesebb víz érkezik, ami országok
közötti konfliktushoz is vezethet.

- kevesebb hordalék
- kevesebb tápanyag

Jaj, egy gát!

A létrejött víztározó hatalmas 
vízfelülete a meleg éghajlatú
területeken jelentősen párolog, 
így megváltoztatja a klimatikus 
viszonyokat.

Néhol tömeges 
kitelepítésekre került sor 
a gát építése miatt.

VÍZTÁROZÓ

- algák elszaporodása
- nő a vízhőmérséklet
- az uszadékok, törmelékek
  fennakadnak a gáton

- megváltozik a folyó természetes áramlási rendszere
- romlik a vízminőség
- gátat szab a halak mozgásának

4.2. A vízerőművek lehetséges környezeti és társadalmi-gazdasági hatásai
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Nézz utána, hol épült fel a világ eddigi legna-
gyobb napelemparkja!

2.  Mely kis teljesítményű eszközök energiaforrása 
lehet egy-egy napelem a köztereken? Sorolj fel 
példákat!

3.  Nézz utána, milyen következményei lehetnek 
a sivatagi napelemparkok létesítésének (pl. a 
Szaharában)!

4. Hol érdemes szélparkot létesíteni?

5.  Milyen előnyei és hátrányai vannak a napele-
meknek és a szélparkoknak az energiaellátás 
folyamatossága, illetve a környezeti hatások 
szempontjából? Párban dolgozva gyűjtsétek 
össze ezeket!

Elkészült Kaposvár giganapelemparkja, februártól indul a termelés

Hamarosan átadják hazánk legnagyobb és kelet-közép-európai viszonylatban is egyedülálló, 100 
MW-os napelemfarmját. A napelempark által megtermelt energia mennyisége megfelel Kaposvár 
teljes lakossága egész éves energiaigényének. A naperőművet a kínai állami tulajdonú vállalat, a 
China General Technology Group érdekeltségébe tartozó tervezőcég építette. Az ilyen jellegű pro-
jekteknek hála Magyarországon rohamosan nő a napelemes kapacitások mértéke.  

(Forrás: kaposvarmost.hu (2021 .01. 15.) alapján, módosítva)

Keress további példákat hazai napelemparkokra!

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Milyen földtani adottságok teszik lehetővé a földhő kiaknázását Izlandon, illetve Kenyában?

2. Magyarország a geotermikus energia tekintetében nagyhatalom. Támaszd alá vagy cáfold az állítást!

A napsugárzás és a szél – mindenhol befogható?

Földünkön a vízenergia után a legszélesebb körben hasznosított megújuló energiaforrások közé a napsu-
gárzás és a szél energiája tartozik. A napelemek (4.3.) előnye, hogy a szabadban könnyen bevethetők kis 
teljesítményű eszközök energiaforrásaként, de napjainkban már óriási napelemparkokat is létre tudnak 
hozni. Egy-egy szélerőmű akár több tucat turbinából is állhat. Ilyen ún. szélparkokat nemcsak a szárazföl-
deken, hanem a partokhoz közel fekvő tengerrészekben is gyakran telepítenek.

A Föld hője

Ha geotermikus energiáról van szó, automatikusan 
Izland (4.4.) jut eszünkbe, pedig akadnak jobb példák is 
a Föld hőjének hasznosítására. Kenyában például az elekt-
romos áram majdnem felét geotermikus energiával állítják 
elő az izlandi 22%-kal szemben.

4.3. Napelemek és szélerőművek – ma már megszokott látvány

4.4. Geotermikus erőmű Izlandon
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Mutasd be a legfontosabb energianövényeket! Készíts fényképes prezentációt róluk!

2. Járj utána, milyen energianövényeket termesztenek hazánkban!

3. Válogasd szét a biomassza hasznosításának előnyeit és hátrányait a következő felsorolásból!

– az elégetett növények helyére újakat lehet ültetni

–  a biomassza szénsemleges energiaforrás, vagyis az elégetése során csak annyi CO
2
 kerül a levegőbe, 

amennyit a növény élete során megkötött

– viszonylag költséges az áramtermelés

– fel lehet használni a másra nem alkalmas szerves hulladékot

– költséges vállalkozás elegendő mennyiségű biomasszát szállítani az erőműbe

–  az energianövények élelmiszernövények földterületét foglalják el, ezért termesztésük hozzájárul az élel-
miszerek drágulásához

– a biomasszát hagyományos hőerőművekben is el lehet égetni

4.  Vitassátok meg a következő felvetést! Mi a fenntarthatóbb: ha egy művelhető területre erdőt, energianö-
vényt vagy élelmiszernövényt ültetünk? 

Biomassza

Minden növényi és állati eredetű anyag a bio masszához (4.5.) tartozik. Ezek elégetésével ugyanúgy termel-
hető villamos energia, mint a fosszilis energiahordozók felhasználásával. A biomassza leggyakrabban hasz-
nált típusa a tűzifa. Az úgynevezett energianövényeket (4.6.) kifejezetten energiaforrásnak termesztik, de 
még a szennyvizet is fel lehet használni elektromos áram termelésére. 

4.6. Energiafűz-ültetvény

4.5. A biomassza forrásai 

erdei termények
és maradványok

ipari
maradványok

állati maradványok

települési
szilárd hulladék

szennyvíz

mezőgazdasági 
termények és 
maradványok

BIOMASSZA
FORRÁSOK

FOLDRAJZ_11_tordelt_2.indd   15FOLDRAJZ_11_tordelt_2.indd   15 2022. 06. 07.   17:062022. 06. 07.   17:06



16

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Válaszolj a kérdésekre az 6.1. és 6.2. diagramok alapján!

a) Jellemezd a legtöbb atomreaktorral rendelkező országok földrajzi elhelyezkedését! 

b)  Vizsgáld meg az atomerőművekkel rendelkező országokat a gazdasági fejlettségük szerint! Vajon miért 
nem építenek atomerőműveket a fejlődő országok?

c)  Magyarázd meg példák alapján, hogy a kevés atomreaktorral rendelkező országok esetében is nagy 
szerepe lehet a nukleáris energiának az energiaellátásban!

2. Mutasd be, milyen előnyei vannak az atomenergia békés felhasználásának! 

3. Nézz utána, hogy halad Németországban az atomerőművek bezárásának folyamata!

6. ATOMENERGIA – MIT HOZ A JÖVŐ?

Az atomenergia szerepe a globális energiaellátásban

A világ növekvő energiaigényének kielégítését sokak szerint nem lehet atomerőművek nélkül elkép-
zelni. Világszerte több száz atomerőmű működik évtizedek óta problémamentesen. A már működő 
reaktorok mellett továbbiak állnak építés alatt, de a meglévő atomerőművek élettartamának meghosz-
szabbítása is gyakori. Az atomerőművekhez kapcsolódó kockázatok és balesetek miatt ugyanakkor 
több országban is az atomreaktorok teljes leállítását tervezik.
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6.1. Az atomenergia aránya a teljes áramtermelésben (2019) 6.2. A legnagyobb atomenergia-teljesítménnyel rendelkező 
országok (2019) 

6.3. A paksi atomerőmű

A paksi atomerőmű (6.3.) négy reaktor-
blokkjának működési idejét a 2010-es évek-
ben 20 évre meghosszabbították, így azokat 
várhatóan 2032 és 2037 között kell majd 
leállítani. A kieső reaktorok helyettesítésé-
re két új, egyenként 1200 MW-os blokkot 
(Paks 2.) terveztek a jelenlegi erőmű terü-
letén. Az új reaktorok várhatóan a 2020-as 
évek végén lesznek üzemkészek, és a tervek 
szerint 60 évig fognak működni.
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Mindössze három anyag alkalmazható
atomerőművek fűtőelemeként: urán, tórium és
plutónium. Az erőművek döntő többségében
uránt, annak is a 235-ös izotópját használják.

1. URÁNBÁNYÁSZAT

2. DÚSÍTÁS

4. NUKLEÁRIS HULLADÉK

ELEKTROMOS HÁLÓZAT
3. ATOMERŐMŰ

maghasadás

energia

vízgőz

áramfejlesztő
gőzturbina

elektromos áram

Az urándúsítás célja, hogy megnöveljék
az uránban az U-235-ös izotóp arányát,
ami a természetes uránban csak 0,7%.

A gőzturbinákból érkező
vizet sokszor természetes vízzel

hűtik le.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Milyen következményei lehetnek a hűtővízként használt folyóvíz felmelegedésének az ökoszisztémára 
nézve?

2.  Nézz utána, hogy melyek voltak a világtörténelem legtragikusabb atomerőmű-balesetei! Hol és miért 
következtek be? Készíts képes prezentációt!

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Milyen hatással van az élővilágra a radioaktív hulladék?

2. a) Miért éppen Bátaapátiban építették meg a nukleárishulladék-tárolót? 

b) Nézd meg a videót a nukleárishulladék-lerakóról!

2012-ben nyitották meg Bátaapátiban azt a radioaktívhulladék-tárolót, amelyben a paksi atomerőmű-
ből származó kis és közepes aktivitású hulladékokat hosszú távon elhelyezik. A Mórágyi-röghöz tartozó 
gránitban, 250 m mélységben kialakított létesítményben a számítások szerint 600‒1000 évig oldható meg 
biztonságosan a hulladékok tárolása. Az atomerőműből acélhordókban érkező hulladékot Bátaapátiban 
konténerekbe teszik, majd ezeket betonnal leöntik. Az így kialakított betonkockákat viszik le a mélybe. 
A tároló fala szintén betonból van, ami megakadályozza a víz bejutását. 

Hogyan jutunk hozzá a nukleáris energiához?

6.4. Az uránbányászattól a radioaktív hulladékig – az atomerőmű működése

A radioaktív hulladékok kezelése

Az atomerőmű működése során keletkező nukleáris hulladékok radioaktív sugárzást bocsátanak ki, ezért 
rendkívül fontos azok biztonságos elhelyezése. A kis és közepes aktivitású hulladékok közé tartoznak pél-
dául az erőműben használt szerszámok és ruházat. A kiégett fűtőelemek nagy aktivitású nukleáris hul-
ladékok. A radioaktív hulladékok elhelyezéséhez olyan tárolókőzet szükséges, ami megfelelő szilárdságú, 
nem ereszti át a vizet, és akár több százezer évig elzárja a sugárzást a környezetétől. 

6.2. A legnagyobb atomenergia-teljesítménnyel rendelkező 
országok (2019) 
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Mennyi minden van a mobiltelefonunkban?

A számítástechnikai és a kommunikációs 
eszközökben sokféle ipari alapanyag van. 
Mobiltelefonjaink legnagyobb mennyi-
ségben rezet tartalmaznak, de összesen 
több mint 40-féle kémiai elem találha-
tó meg bennük (többek között arany is) 
(7.2.). Nagyon fontos lenne ezeknek az 
értékes anyagoknak az újrahasznosítása, 
de sajnos világszinten még a negyedük 
sem kerül újra használatba. Európa és 
Magyarország élen jár a használt mobi-
lok és laptopok begyűjtésében. Becslések 
szerint a világ évi aranytermelésének kb. 
7%-a a hulladékban végzi. A legtöbb alapanyagot olcsóbb beszerezni az afrikai bányákból, mint kinyerni 
a hulladékból.

7. AZ IPAR NYERSANYAGAI

Milyen anyagokat tud hasznosítani az ipar?

7.1. Ipari nyersanyagokból készült termékek

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Nevezz meg minél több ipari nyersanyagot a 7.1. képek alapján! Csoportosítsd ezeket különböző szem-
pontok szerint!

2. Járj utána, hogy a lakóhelyed környékén milyen nyersanyagokat bányásznak!

Melyek a legfontosabb ércek?

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Magyarázd meg a kijelentést! Ma még csak kőzet, holnap már érc. 

2.  Hol találhatók a világ legnagyobb vasérc- és bauxittelepei? Gyűjtsd össze az öt legnagyobb vasérc- 
és bauxitkitermelő országot! 

3. Készíts folyamatábrát az alumínium és az acél gyártásáról!

4. Keress sajtóhíreket a vasérc, a bauxit vagy a rézérc világpiaci árának alakulásáról!

5. Mutasd be fényképes prezentációval Kirunát, a svéd vasércbányászat fontos helyszínét!

6. Milyen érctelepek találhatóak Magyarországon?

7. Írd össze a háztartásotokban található, vasból és alumíniumból készült tárgyakat!
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7.2. A mobiltelefonunkban több mint 40 kémiai elem található

FOLDRAJZ_11_tordelt_2.indd   18FOLDRAJZ_11_tordelt_2.indd   18 2022. 06. 07.   17:062022. 06. 07.   17:06



19

Ritka fémek nagy jelentőséggel

Számos olyan fém van, amelyet nehéz kinyerni a kőzetburokból. Ezek viszonylag kis mennyiségben vannak 
jelen egy-egy kőzetben, vagy nagyon elszórtan találhatóak meg a Földön. E fémek ugyanakkor különleges 
tulajdonságaik miatt nagy gazdasági jelentőségre tehetnek szert, különösen az elektronikai, számítástechni-
kai termékek térnyerésének köszönhetően. Közéjük tartoznak az úgynevezett ritkaföldfémek (pl. a lantán 
vagy a neodímium), amelyek többek között az elektromos autók és különböző elektronikai eszközök nélkü-
lözhetetlen alkotóelemei. A ritkaföldfémek piacát Kína uralja: a kibányászott nyersanyagok kb. 90%-a onnan 
származik. 

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Olvasd le a periódusos rendszerből a mobiltelefonokban megtalálható elemeket!

2.  Válassz ki egy kémiai elemet a periódusos rendszerből! Nézz utána, mire lehet felhasználni, milyen formá-
ban található meg a Földön, hol bányásszák! Készítsd el a névjegyét!

3.  Jó megoldást jelenthetnek az értékes alapanyagokkal való takarékos bánásmódra a moduláris telefonok. 
Nézz utána, mit takar ez a kezdeményezés! Készíts a moduláris telefonokat népszerűsítő plakátot!

4.  Mi köze van a gorilláknak a mobiltelefonokhoz? Nézz utána, hogy mi a lényege a „Passzold vissza, tesó!” nevű 
kezdeményezésnek! Keresd meg a honlapjukon, hogy hol van a hozzátok legközelebbi gyűjtőpontjuk!

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Keresd meg az atlaszban a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ruandát! Gyűjts adatokat az országok 
társadalmi-gazdasági fejlettségéről (pl. GDP/fő, csecsemőhalandóság, írni-olvasni tudás), és hasonlítsd 
össze ezeket hazánk adataival!

2.  Milyen kapcsolat van a tantál és a koltán között? Nézz utána, milyen tulajdonságai vannak a tantálnak, és 
milyen műszerekben fordul elő leggyakrabban! 

3. Hogyan lehetne változtatni a ritkaföldfémek bányászatának körülményein?

4. Gyűjts olyan fi lmeket, amelyek a ritkaföldfémek témájával foglalkoznak!

A mobiltelefonokban lévő elemek igen ritkák. Azonban ennél sok-
kal nagyobb probléma, hogy érceik bányászatához számos helyen 
vér tapad. Ez főként az Egyenlítő menti afrikai országokra érvé-
nyes, közöttük a Kongói Demokratikus Köztársaságra is. Kongó-
ban polgárháború dúl, és az értékes lelőhelyeket gerillák felügyelik 
(7.3.). Folyamatosak a fegyveres konfl iktusok, a munkásokat pedig 
rabszolgaként kezelik. Előszeretettel dolgoztatnak gyerekeket, mi-
vel kisebb testük miatt könnyebben beférnek a szűk tárnákba, hogy 
puszta kézzel fejtsék ki az értékes tantalitot (koltánt). Sokuk alig 
hétéves. A folyamatos fegyveres rivalizálás miatt a bányát bitorló 
banda a végsőkig kizsigereli a munkásokat, és ha szökni vagy pihenni akarnak, van, hogy lelövik őket. 
12 órán át, gépek nélkül termelik ki az értékes koltánt, mindezt fegyveres ellenőrzés mellett. Jóformán kö-
zépkori módszerekkel termelik ki a csúcstechnológiás telefonokhoz szükséges anyagokat.
2020-ban a világ koltánkitermelésének 50%-át Kongó és Ruanda adta. A techgyártók bojkottot hirdettek 
a kongói koltánra, de sajnos ez sem segít, mivel az ércet átcsempészik Ruandába, ahonnan hamis papí-
rokkal „tiszta” áruként értékesítik tovább. Nemcsak koltánt, hanem aranyat, ónt és volfrámot is bányász-
nak hasonló körülmények között. Anyagokat, amelyek okoseszközeink elengedhetetlen alkotóelemei. 

(Forrás: greendex.hu 2021. június 7.] alapján, módosítva)

7.3. Ritkaföldfémek bányászata Afrikában 
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8. ENERGIA ÉS NYERSANYAG – PROJEKTMUNKA

Használjunk kevesebb, és inkább megújuló energiát!

A projekt fő célja a saját lakóhely és vállalkozás működésének megtervezése minél kevesebb energiafelhasz-
nálással, minél több megújuló energiaforrás bevonásával.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

A csoport tagjainak meg kell tervezniük az otthonként és vállalkozásuk székhelyeként is szolgáló házuk 
energiaellátását, valamint a vállalkozás energiahatékony működését. A vállalkozás zöldségek és gyümölcsök 
termesztésével, illetve a termények forgalmazásával foglalkozik. 

–  Hogyan lehet az épület energiahatékonyságát növelni?

–  Milyen megújuló energiaforrásokat érdemes felhasználni e célra? 

–  Milyen elektromos berendezésekre van szükség az épületben, illetve a vállalkozás működtetéséhez? Ezek 
milyen típusúak legyenek?

–  Hogyan lehet csökkenteni mindennapi tevékenységekkel és a vállalkozás hatékony működésével az ener-
giafelhasználást?

–  Hogyan lehet csökkenteni és „zöldebbé” tenni az utazáshoz, szállításhoz használt járművek energiafo-
gyasztását?

Mutasd be prezentációval a ház és a vállalkozás energiafelhasználását képek és szöveges magyarázat segít-
ségével!
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Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás  
környezeti vonatkozásai

II. 

A fejezet olyan időszerű kérdésekkel foglalkozik, mint az élelmiszer-termelés és az élel-
miszer-ellátottság ellentmondásai, a növekvő élelmiszerigény környezeti vonatkozá-
sai, a bolygónkon egy időben jelen lévő éhezés és túltápláltság társadalmi következ-
ményei. Emellett felhívja a figyelmet a helyes táplálkozás fontosságára egészségünk 
megőrzése érdekében. Kiemelt figyelmet fordít azokra a problémákra, amelyek mér-
séklése elengedhetetlen az emberiség jövője szempontjából.
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1–2. ÉLELMISZER-TERMELÉS, DE HOGYAN? 

Néhány évtizeddel ezelőtt igencsak elképzelhetetlen volt, 
hogy a zöldségesnél tél közepén epret vagy paradicsomot 
vegyünk, de az is, hogy válogassunk a különféle trópusi 
gyümölcsök kínálatából azt mérlegelve, hogy a desszertet 
ananászból, papajából, mangóból vagy éppen maracujából 
készítsük el (1.1.).

1.1. Zöldséges stand egy hazai piacon 

Honnan származnak az élelmiszereink?

A növekvő élelmiszer-fogyasztás, a fejlett országokban élők változó fogyasztási igényei egyrészt a megter-
melhető élelmiszer mennyiségének folyamatos növelésére, másrészt a luxuscikkek mind szélesebb körének 
állandó biztosítására ösztönzik a termelőket. Hogyan tud mindennek eleget tenni a mezőgazdaság? Úgy, 
hogy egy adott területről minél több terméket állít elő, azaz egyre intenzívebbé teszi a termelést.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Milyen éghajlatú tájakról származnak a képen (1.1.) látható gyümölcsök? 

2.  Dolgozzatok 2-3 fős csoportokban! 

 a)  Járjátok körbe a környék üzleteit, zöldségeseit, a piacot, és mérjétek fel, milyen élelmiszerek kaphatók! 

 b)  Készítsetek listát a termékek származási helyéről, és prezentációban mutassátok be eredményei teket a 
többieknek! A prezentációk után vitassátok meg a látottakat!

3.  a)  Ötleteljetek! Hogyan lehet ugyanarról a területről több növényt, ugyanarról az állattartó telepről több 
húst előállítani? 

 b)  Rendszerezzétek a javaslatokat, és mérlegeljétek a változtatások környezeti, illetve esetleges egészség-
ügyi következményeit is!

A GMO

Kb. 2 hete adtunk hírt azokról a szerencsétlen indiai eseményekről, tragédiákról, melyek hátterében a GMO 
(genetikailag módosított szervezetek) ipari alkalmazása áll. Az indiai gazdák közül ugyanis sokan tönkre-
mentek és ezért öngyilkosságba menekültek, amiért a gyártó által egyre drágábban megvásárolható GMO- 
vetőmagok használatára tértek át, miközben a növekvő termésmennyiség miatt a felvásárlási ár zuhanni 
kezdett. Nem sokkal később érkezett a hír, hogy GMO-kutatásokért ítélték oda a Világélelmezési Díjat.
Egy belga tudós és két, az Amerikai Egyesült Államokban tevékenykedő kutató nyerte az idei Világélel-
mezési Díjat a genetikailag módosított növények előállításában elért sikereik elismeréseként. Ez az első 
alkalom, hogy a World Food Prize elnevezésű elismerést, amelyet gyakran mezőgazdasági Nobel-díjként 
emlegetnek, genetikailag módosított szervezetek előállítói kapták.
A belga kutató reményét fejezte ki, hogy az agrár-Nobel-díj odaítélése a biotechnológiának elősegíti az 
Amerikai Egyesült Államokban már széles körben termelt növények európai elfogadását is.
A világon tavaly 170 millió hektáron termesztettek génmódosított növényeket – emlékeztet indoklásá-
ban a díjat odaítélő bizottság.
Úgy tűnik, a világ teljesen megosztott a kérdésben… 

(Forrás: https://www.magro.hu/agrarhirek/gmo-aldas-vagy-csapas/ 2013. 07. 04. nyomán, módosítva)
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Száraz lerakódás

Kémiai és mikrobiológiai
lebomlás a vízben

Felszíni lefolyás

A kezelt talaj
széleróziója

Fotodegradáció

A permet sodródása
a felhasználást követően

Csapadékkimosás

Cseppek és permet
sodródása a 

felhasználás során

A napsugárzás hatására
bekövetkező károsodás.

Bemosódás és
kedvező elfolyás

Anyagcsere a
növénykultúrában

Kémiai és mikrobiológiai
lebomlás a talajban

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Dolgozzatok csoportokban! 

 –  Áldás vagy átok? Gyűjtsétek össze a génmódosított növények termesztése mellett és ellene szóló érveket! 
 – Miért fontos Magyarország számára, hogy megőrizze a GMO mentességét?
 –  Nézzetek utána, hogyan változott a cikk megjelenése óta a genetikailag módosított növények termőterü-

lete! Mely országokban vannak a legnagyobb vetésterületek?

Mi az ökogazdálkodás?

A nagyüzemi mezőgazdaság elképzelhetetlen növényvédő szerek, műtrágyák nélkül. A vegyszerek nagy-
arányú felhasználásának azonban komoly ára lehet. Maradékaik felhalmozódhatnak a növényekben (pl. a 
termésekben), így pedig bekerülhetnek az ezekből előállított élelmiszerekbe. Azt már régóta tudjuk, hogy 
egészségünk szorosan összefügg táplálkozásunkkal, az elfogyasztott élelmiszerek minőségével. Ezért is nőtt 
meg az igény az utóbbi években a vegyszermentes bio- vagy másnéven ökotermékek iránt. Nem véletlen, 
hogy ez elsősorban a fejlett világ országaiban jellemző, hiszen sok fejlődő országban a napi minimális élel-
miszerszükséglet biztosítása is problémát jelent. 

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  a)  Igazold a 1.2. ábra alapján, hogy egy nem körültekintően végzett gyomirtásnak komoly környezeti 
hatása lehet! 

 b)  Milyen módokon juthat el az emberi szervezetbe a termelés során alkalmazott vegyszer? Készíts folya-
matábrákat! 

2.   Nézz utána és készíts prezentációt arról, hogy milyen egészségkárosító hatásai lehetnek a növényvédő 
szerek, a műtrágya túlzott alkalmazásának! 

3.   Nézz utána! Mitől „bio” a biotermék? Vitassátok meg, miért drágábbak a biogazdálkodásból (ökogazdál-
kodásból) származó termékek a hagyományos gazdaságokban előállított termékeknél!

4.  Létesítsünk gazdaságot! Egy kis közösség élelmiszernövények termesztésével szeretne foglalkozni. 
A tagok azonban nem tudnak megegyezni abban, hogy hagyományos vagy biogazdaságot hozzanak 
létre. Alakítsatok két 4 fős csoportot! Az egyik csoport gyűjtsön érveket a hagyományos, a másik pedig a 
biogazdaság létesítése mellett! Az egyes csoportok érveit szóvivők mutassák be! Az osztály hallgassa meg 
az érveket, tegyen fel kérdéseket, majd hozzon döntést!

1.2. A mező-
gazdaságban 
használt vegy-
szerek környezeti 
következ ményei 
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a) Változás a felszínközeli hőmérséklet átlagában (2081–2100-as időszakban az 1986–2005 időszakához képest)

b) Változás a csapadék átlagában (2081–2100-as időszakban az 1986–2005 időszakához képest)

–2       –1,5        –1       –0,5         0         0,5          1          1,5          2           3           4            5           7            9          11   
°c

–50            –40           –30            –20           –10               0              10               20             30              40              50    
%

Éghajlatváltozás és mezőgazdaság

A mezőgazdaság és ezzel együtt az élelmiszer-termelés térbeli elrendeződése – ahogy azt korábban már a 
földrajzi övezetességhez kapcsolódóan megismertük – szorosan összefügg az éghajlati, talaj- és domborzati 
viszonyokkal. Ezek közül az éghajlat szerepe a legmeghatározóbb, ezért annak változása közvetlenül hat a 
mezőgazdaságra. A Föld átlaghőmérséklete az elmúlt évszázad alatt kb. 0,8 °C-kal emelkedett, és a felme-
legedés a 21. század végéig várhatóan tovább gyorsul. E folyamat pontos negatív következményei ma még 
nehezen azonosíthatóak, de az biztos, hogy mindenképpen hatással lesznek az élelmiszerek előállítására. 

1.3. A felszínközeli átlaghőmérséklet és a csapadék mennyiségének várható változása két lehetséges forgatókönyvre épülő 
modellszámítás  alapján  

a) Változás a felszínközeli hőmérséklet átlagában (2081–2100-as időszakban az 1986–2005 időszakhoz képest)

b) Változás a csapadék átlagában (2081–2100-as időszakban az 1986–2005 időszakhoz képest)

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Elemezd a térképet (1.3.)! Hol várható a legnagyobb változás?

2.  Hogyan hat a mezőgazdaságra az éghajlati viszonyok változása? Nézz utána, hol várható a legnagobb 
változás!

3.  Készítsetek gondolattérképet vagy a hatásokat bemutató folyamatábrákat, amelyekkel igazolhatjátok a 
mezőgazdasági termelés környezeti hatásait. Beszéljétek meg, hogyan lehetne mérsékelni a kedvezőtlen 
folyamatokat, változásokat!

Az éghajlatváltozás, a környezeti tényezők módosulása hatással van a mezőgazdaságra. Azonban a mezőgaz-
dasági termelés maga is jelentős környezetátalakító tényezővé vált napjainkra.

FOLDRAJZ_11_tordelt_2.indd   24FOLDRAJZ_11_tordelt_2.indd   24 2022. 06. 07.   17:062022. 06. 07.   17:06



25

Egy magyar startup cég okosüvegházakat, beltéri farmokat tervez és hoz létre. A fejlesztés négy kompo-
nensből áll össze:

•  az egyik az üveg, amely energiát generál az éjjeli ciklusra, miközben a természetes napfényt átengedi, 
emellett véd a fényszennyezéstől; 

•  a másik a vízrendszer, amely 90-95 százalékos vízspórolást segít elő;
•  a harmadik a technológia, amely éppen annyi szén-dioxidot ad a növényeknek, amennyit még fel 

tudnak venni, miközben egyáltalán nem kerül belőle a levegőbe, tehát az eljárás teljesen karbonsem-
leges; 

• a negyedik pedig a szo� ver, amely az egészet vezérli.
Ezeknek köszönhetően egész évben, a nap 24 órájában, bármilyen klímán több mint 50-féle zöldséget, 
gyümölcsöt lehet termeszteni, méghozzá vegyszerek nélkül.
A cég csak 2020 májusában indult el, de már így is óriási a kereslet iránta: az Amerikai Egyesült Államok, 
Kína és Oroszország mellett a Feröer-szigetekkel és Máltával is kapcsolatban vannak. Sőt a vállalat tervei 
között szerepel, hogy üvegházakat és okosfarmokat építenek öt európai nagyvárosban: Amszterdamban, 
Londonban, Monacóban, Münchenben és Toulouse-ban. A technológia lehetőséget nyújt arra, hogy az 
embereken és a környezeten is segítsenek, ezért a cégvezető szándéka, hogy a Világbankkal közösen Af-
rikában és Brazíliában is létrehozzanak ilyen egységeket.

(Forrás: https://index.hu/gazdasag/2021/04/18/startup-kornyezet-technologia nyomán, módosítva)

4. Olvassátok el a cikkrészletet! Vitassátok meg: 

 • hogyan kapcsolódhat össze a startup cég fejlesztése és a klímaváltozás? 

 •  jelenthet-e megoldást a szemelvényben felvázolt módszer a sokasodó fenntarthatósági és élelmezési 
problémákra? 

 • milyen előnyökkel jár a fejlesztés? Lehetnek-e káros következményei? 

5.  Átírjuk a földrajzi övezetességet? Nézz utána, milyen felté-
telek mellett növekszik igazán jól az édesburgonya! Jelent-
het-e környezeti kockázatot egy új növény elterjedése?

6.  Rendszerezd tudásod! Készíts gondolattérképet a leckében megszerzett ismeretek rendszerezésére, 
az összefüggések feltárására!

1.5. Kitörünk az övezetekből? 
Az okosüvegháznak köszönhe-
tően bárhol bármit termeszt-
hetünk? 

1.4. Az édesburgonya (batáta) egyre kedvel-
tebb élelmiszernövény hazánkban, sőt egyre 
több helyen foglalkoznak a termesztésével is
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3–4. HIÁNY ÉS BŐSÉG – ELLENTMONDÁSOK 
AZ ÉLELMISZER-ELLÁTÁSBAN

A híradások sokszor szólnak a Föld egyes térségeiben kialakult éhínségről, döbbenetes képeket látunk 
éhező gyerekekről. Ugyanakkor egyre többet hallhatunk a túlzott fogyasztásból adódó elhízásról és ennek 
egészségügyi kockázatairól. 
A FAO 2021-ben kiadott jelentése szerint  a világon csaknem 811 millió ember (a világ népességének 9,9 
százaléka) alultáplált. A legtöbb éhező ember Ázsiában él, de a népességhez viszonyított arányuk Afrikában 
a legmagasabb. Az ENSZ becslése szerint az alultápláltak és hiányosan táplálkozók együttes aránya mint-
egy 17-40%-ra tehető a Földön. Az éhezés a nőket jobban veszélyezteti, mint a férfi akat. A nemek közötti 
különbség Dél-Amerikában a legnagyobb. Eközben a világ népességének 27%-a (több mint kétmilliárd fő) 
túlsúlyos, ebből kb. 680 millió fő kifejezetten elhízott. Ha ez így folytatódik, bő tíz év múlva a világ népes-
ségének megközelítően a fele valamilyen, táplálkozással összefüggő betegségben szenved majd, ami óriási 
kihívást fog jelenteni az egészségügyi ellátórendszer számára.

Akiket éhínség fenyeget

A gyakran éhínséggel küzdő térségek népességével szemben ugyanakkor Európa és Észak-Amerika lakos-
ságának nagy része hatalmas élelmiszerkínálatból válogathat, és valós szükségleteinél jóval több élelmiszert 
fogyaszt, sőt elpazarol. A Föld egyik pontján az élelmiszer hiánya okoz problémát, a másik pontján pedig a 
bősége. De mi az oka mindennek? 
Az éhezés kialakulásához több tényező együttesen vezet. Szerepe van benne az éghajlatváltozásnak, az egyre 
szélsőségesebb időjárásnak, az aszályos időszakok növekvő gyakoriságának, de a hatalmas trópusi viharok 
okozta esőzések következményeinek is. Ugyancsak hozzájárul a problémához a termőterületek, a talaj pusz-
tulása. Az éhezéshez azonban társadalmi folyamatokból adódó problémák, rossz gazdasági döntések is ve-
zethetnek. Az éhezés összefügg a népességszám gyors növekedésével, mert az élelmiszer-termelés bővülése 
a fejlődő világban – különösen Afrika és Ázsia bizonyos területein – ezzel nem tud lépést tartani. Azokon a 
területeken, ahol a lakosság megélhetéséhez szükséges élelmiszert lehetne megtermelni, hatalmas ültetvé-
nyeken exportra szánt árucikkeket (pl. kávét, kakaót, fűszereket, virágot) termesztenek. Ezek az ültetvények 
általában magas színvonalú, korszerű gazdaságok, míg a helyi ellátást szolgáló gazdaságok elaprózottak, és 
sokszor kezdetleges színvonalon működnek. A fejletlen gazdaságokban pedig sokszor nincs pénz az élelmi-
szerek világpiacról történő beszerzésére. 

Komoly probléma, hogy a termesztett növények genetikai diverzitását erősen lecsökkentettük. Az egykor 
Srí Lankán előforduló 2000 rizsfajta közül ma már csak 5-öt termesztenek. Indiában korábban 30 ezer 
rizstörzs élt, ma 20 típus adja az ország rizstermelésének 75%-át. A monokultúrák sokkal érzékenyebbek a 
rovarkártevőkre, tehát a betakarított termés mennyisége ritkán éri el az elméletileg várható nagyságot. 

(Forrás: http://globalproblems.nyf.hu/globalis-problemak/allandosulo-elelmiszerhiany/ nyomán, módosítva)

Súlyos élelmiszer-bizonytalanságban élők

Észak-
Amerika

és Európa

Latin-
Amerika

VilágAusztrália 
és Óceánia

Ázsia
2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 20192014 2019 2014 2019

Afrika

(%)

0

10

20

30

40

50
Mérsékelt élelmiszer-bizonytalanságban élők

Súlyos élelmiszer-bizonytalanságban élők

Észak-
Amerika

és Európa

Latin-
Amerika

VilágAusztrália
és Óceánia

Ázsia
fér�ak nők fér�ak nők fér�ak nők fér�ak nők fér�ak nők fér�ak nők

Afrika

(%)

0

10

20

30

40

50
Mérsékelt élelmiszer-bizonytalanságban élők

3.1. Azok aránya, akiknek bizonytalan az élelmiszerrel való 
ellátottsága (régiók szerint)

3.2. Azok aránya, akiknek bizonytalan az élelmiszerrel való 
ellátottsága (nemek és régiók szerint)
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Mi a különbség az alultápláltak és a hiányosan táplálkozók között?  

2.   Milyen káros következményei vannak az elégtelen táplálkozásnak? 

3.   Az ENSZ segélyszervezetei rendszeresen segítenek élelmiszer-szállítmányokkal a rászoruló országoknak.  
Az éhezés problémája azonban ezzel csak átmenetileg csillapítható, de meg nem oldható. 

  Képzeld el, hogy élelmezésügyi szakértő vagy, és felkérnek, arra, hogy vegyél részt egy közép-afrikai or-
szág megsegítésében! 

 a)  Dolgozz ki egy tervet az élelmezési probléma megoldására! Mutasd be, mit tennél, és indokold meg 
javaslataidat! 

 b)  Vitassátok meg az egyes javaslatokat közösen!

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Nézz utána, milyen egészségügyi problémákhoz vezet a tartós túlsúly! 
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A bőség ára

A fejlett világ mezőgazdasága sokkal több élelmiszert képes előállítani, mint amire a lakosságnak szüksége van, 
köszönhetően a magas színvonalú, intenzív gazdálkodásnak. A fejlett gazdaság lehetővé teszi, hogy külföldről 
vásárolják meg az otthon esetleg nem megtermelhető (pl. trópusi gyümölcsök, tengeri halak) vagy sokszor 
inkább csak választéknövelő élelmiszereket. A bőségnek természetesen itt is ára van. A lakosság jelentős része 
túlsúlyos vagy elhízott, aminek egyre látványosabb egészségügyi következményei vannak. Ez egyrészt jelentős 
közvetlen költségvetési kiadást jelent, másrészt hosszabb távon is kedvezőtlenül befolyásolja a munkaerő mi-
nőségét és utánpótlását, ami gazdasági károkat okoz. A túlzott fogyasztásnak komoly környezeti, fenntartható-
sági következményei is vannak (pl. hulladékelhelyezés, az élelmiszer-előállítás környezetterhelése).
A fejlett világ országaiban jóval kisebb mértékben ugyan, de szintén jelen van az éhezés. A különböző okok mi-
att leszakadó rétegekhez tartozók számára komoly problémát jelent a megfelelő élelmiszerhez való hozzájutás.  

A mennyiségi éhezés mellett minőségi éhe-
zésről is beszélhetünk. Azaz lehet, hogy be-
visszük a szervezetbe a megfelelő energia-
mennyiséget (kalóriát), az azonban egyáltalán 
nem mindegy, hogy miből fedezzük ezt. Boly-
gónk egyes térségei között jelentős különbség 
van például a bevitt fehérjemennyiségben és 
annak forrásában is.

3.3. Az elhízottak aránya a felnőtt lakosság körében 
régiónként

3.4. A napi átlagos energia- (kalória-) bevitel régiónként

3.5. Napi átlagos fehérje bevitel régiónként és a fehérje forrása alapján
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Febr. 9. | Katar

Febr. 15. | Luxemburg

Márc. 7. | Egyesült Arab Emírségek

Márc. 14. | Kanada, Kuvait,
Amerikai Egyesült Államok

Márc. 22. | Ausztrália

Márc. 26. | Dánia

Márc. 30. | Belgium

Ápr. 5. | Dél-Korea
Ápr. 6. | Svédország

Ápr. 10. | Finnország, Szingapúr
Ápr. 12. | Norvégia, Szaúd-Arábia
Ápr. 16. | Izrael

Ápr. 17. | Oroszország
Ápr. 27. | Írország, Hollandia

Ápr. 30. | Szlovénia
Máj. 5. | Németország

Máj. 6. | Japán
Máj. 7. | Franciaország

Máj. 11. | Svájc

Máj. 15. | Új-Zéland

Máj. 19. | Nagy-Britannia
Máj. 22. | Görögország

Máj. 23. | Montenegró
Máj. 25. | Spanyolország

Jún. 30. | Irán
Júl. 4. | Dél-afrikai K.

Júl. 27. | Brazília
Júl. 29. | VILÁG

Aug. 8. | Ukrajna
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Aug. 16. | Costa Rica
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Júl. 9. | Bolívia

Jún. 26. | Argentína
Jún. 21. | Románia

Jún. 10. | Bahamák
Jún. 8. | MAGYARORSZÁG

Jún. 7. | Kína

Máj. 13. | Olaszország,
                  Portugália
Máj. 17. | Chile

Szept. 11. | Algéria
Szept. 13. | Venezuela
Szept. 14. | Panama

Szept. 16. | Dzsibouti
Szept. 18. | Vietnám

Szept. 26. | Gabon
Szept. 29. | Peru

Okt. 5. | Namíbia

Okt. 13. | Ghána

Okt. 21. | El Salvador

Nov. 2. | Kolumbia

Nov. 17. | Kuba
Nov. 20. | Irak

Nov. 24. | Egyiptom, Guatemala
Dec. 2. | Nicaragua

Dec. 7. | Ecuador
Dec. 18. | Indonézia
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A környezetvédelmi világnapon hozta nyilvánosságra a Global Footprint Network a 2021-es túlfogyasz-
tás napját. Ez az a nap, amelyen a végére érünk bolygónk egész évre beosztandó erőforrásainak. Bár 
2020-ban a COVID-világjárvány miatt megtört az 1970 óta romló trend, 2021-ben már visszatértünk a 
korábbi tendenciához és megint korábban fogyasztottuk el éves erőforrásainkat, mint az előző években. 
A túlfogyasztás napja nemcsak az élelmezéssel kapcsolatos fogyasztásra vonatkozik, de annak is jelentős 
hatása van a dátumra. 2021-ben a túlfogyasztás napja július 29-re esett. Magyarország esetében ez a nap 
június 8-a, ami több mint másfél hónappal rosszabb a globális dátumhoz képest. Érdemes összevetni az 
országokat ebből a szempontból, mert sajnos itt is erősen kirajzolódnak a különbségek a nagy fogyasztói 
társadalmak és a fejlődő világ között. 

(Forrás: https://24.hu/tudomany/2021/06/08/tulfogyasztas-napja-kornyezetvedelmi-vilagnap-tulloves)

3.6. Mely napon érték el a túlfogyasztás napját az egyes országok 2021-ben? 

2.  a)  Olvasd le a 3.6. ábráról, kik élnek a „legnagyobb lábon”, és mely országokban tartanak ki majdnem az év 
végéig az erőforrások! 

 b) Magyarázd meg, mi lehet a különbségek hátterében! 

3.  a)  Készítsetek folyamatábrát, amelyben bemutatjátok a hazai és a nemzetközi élelmiszer-kereskedelem 
jellemzőit! Azt, hogy hogyan jut el a megtermelt élelmiszer a fogyasztók asztalára. 

 b)  Vitassátok meg, hol kellene a folyamaton változtatni ahhoz, hogy fenntarthatóbb, méltányosabb és 
biztonságosabb legyen az élelmiszer-ellátás!
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  4% munkások

20% ültetvény tulajdonos

23% szállítás (az ültetvénytől

          az európai kikötőig)

12% EU vám

12% közvetítő / elosztó

29% kiskereskedő

Élelmiszer-önrendelkezési mozgalmaktól a fair trade-ig

Az élelmiszer-előállítás problémái, a sokasodó kérdőjelek, a fenntarthatóság és a környezeti szempontok 
előtérbe kerülése hozzájárult olyan mozgalmak, kezdeményezések elindításához, amelyek a globalizáció 
kedvezőtlen hatásait igyekeznek mérsékelni, és az élelmiszer-kereskedelem növekedése helyett a hazai, he-
lyi termékek előállítását és fogyasztását támogatják. Ezek közé tartoznak az ún. élelmiszer-önrendelkezési 
mozgalmak is.
Az élelmezési problémák enyhítését segíti a fair trade (méltányos vagy becsületes kereskedelem) szemléleté-
nek és gyakorlatának elterjedése is. A fair trade célja, hogy a – többnyire a fejlődő világ országaiban működő 
– termelő megkapja az őt megillető reális árat a termékéért (beleértve a munkabért, az előállítás költségeit 
és a környezetterhelés csökkentésének költségét is). A méltányos ár lehetővé teszi, hogy a termelő fejlessze 
a tevékenységét, egyre több embernek biztosítson megélhetést. Ez hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, és 
elősegíti, hogy egyre több ember legyen képes megvásárolni a létfenntartáshoz szükséges élelmiszereket. 
Egyre többen vélik úgy, hogy a gazdagabb, jómódú rétegek tudatos fogyasztói magatartása, körültekintő 
élelmiszer-vásárlása is hozzájárulhat a társadalmi különbségek mérsékléséhez. Ennek egyik példája a rövid 
szavatossági idejű vagy maradék élelmiszerek megosztásának egyre szélesebb körű elterjedése. 

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  a)  Nézz utána, milyen célokat fogalmaznak meg az élelmiszer-önrendelkezési mozgalmak! Vitassátok 
meg, megvalósíthatónak tartjátok-e ezeket az elképzeléseket! 

 b) Milyen előnyei és hátrányai lehetnek a megvalósulásnak? 

2.  Vitassátok meg, miért fontos a hazai élelmiszerek vásárlásának támogatása! Vásárlásaid során te fi gyelsz 
erre? Honnan tudod, hogy hazai terméket vásároltál?

3.  a) Honnan tudhatod meg, hogy egy termék fair trade kereskedelemből számazik-e? Nézz utána! 

 b) Készíts listát arról, hogy a kedvenc boltodban milyen fair trade termékek kaphatók!

4.  a)  Keress példát az interneten ételek, élelmiszerek megosztását segítő vállalkozásokra! Milyen szerepet 
tölthetnek be ezek a cégek? Mi segíti és mi akadályozza elterjedésüket? 

 b) Nézz utána, mivel foglalkozik egy élelmiszerbank!

5.  Rendszerezd tudásod! Készíts gondolattérképet a leckében megszerzett ismeretek rendszerezésére, az 
összefüggések feltárására!

3.7. Hogyan alakul ki 
a banán ára?
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Mire utalhat az ókori mondás? „Táplálékod legyen gyógyszered, s a gyógyszered a táplálékod.” 

5–6. TÁPLÁLKOZÁS ÉS EGÉSZSÉG

A táplálkozás az élet egyik fontos feltétele, amely biztosítja a szervezet megfelelő működéséhez szükséges 
tápanyagokat és energiát. Az azonban egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi és milyen táplálékot fogyasz-
tunk. Nem véletlen az ókori rómaiak által megfogalmazott, máig időszerű megállapítás: „Nem azért élek, 
hogy egyek, hanem azért eszem, hogy éljek.” (Quintilianus) 

Táplálkozás és életminőség

A megfelelő életminőség (egészséges, aktív életvitel, munkaképesség stb.) elengedhetetlen feltétele a kellő 
mennyiségű és minőségű táplálék folyamatos biztosítása. A megfelelő táplálkozás egyszerre jelenti a szerve-
zet működéséhez szükséges energia bevitelét, illetve a tápanyagok megfelelő arányát.  

 Jó, ha tudod!.                                         

A tápérték az adott tápanyagból a lebontás során felszabadítható energia mennyisége: 1 g zsírból 9,3; 1 g 
szénhidrátból vagy fehérjéből pedig 4,1 kilokalória (kcal) energia szabadul fel. Az energiatartalmat általában 
100 g élelmiszerre határozzák meg.

A szervezet működéséhez szükséges energia mennyisége több tényezőtől (pl. életkor) is függ. Nagyobb 
fi zikai igénybevétel esetén nő a szervezet energiaigénye. Több energiára van szükségünk hidegben, mint 
melegben. A fő tápanyagok mellett (fehérje, zsír, szénhidrát) elengedhetetlenek a vitaminok, a különféle 
ásványi anyagok és a rostok is.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek

Tápanyagok RBÉ

Összes zsír Nem több mint 70 g

ebből telített 
zsír

Nem több mint 20 g

Szénhidrátok 270 g

ebből cukor Nem több mint 90 g

Fehérje 50 g

Rost Legalább 25 g

Nátrium (só) Nem több mint 2,4 g (6 g)

Ha a szervezetünk egészséges működéséhez közvetlenül 
szükséges tápanyagoknál többet fogyasztunk, akkor a fel 
nem használt anyagokat a testünk (glikogén, zsírok for-
májában) elraktározza. Ennek köszönhető, hogy szerveze-
tünk képes elviselni a rövidebb ideig tartó éhezést, mert 
ilyenkor az elraktározott tápanyagokat hasznosítja. Hu-
zamosabb idejű éhezés esetén azonban már nemcsak az 
elraktározott zsírt és glikogént használja fel, hanem a szer-
vezet felépítésében szerepet játszó egyéb anyagokat (pl. a 
fehérjéket) is, ezért a szervezet legyengül.
A fejlett világban a problémát nem a tápanyag mennyisé-
ge, hanem a tápanyagok arányának eltolódása okozza. Az 
Európai Unió Élelmiszeripari Szövetsége (CIAA) kidol-
gozta a napi táplálékbevitelre vonatkozó ajánlásait. Ez az 
ún. referencia beviteli érték (korábbi nevén: irányadó napi beviteli érték). Az ajánlás szerint a nők számára 
átlagosan napi 1800-2200, a gyermekek számára 1500-2000, a férfi aknak pedig napi 2200-2700 kcal ener-
gia bevitelére van szükség. A táblázat egy átlagos felnőtt szervezet RBÉ-megoszlását mutatja be 2000 kcal 
energiaértékre vetítve.

5.1. táblázat. Egy átlagos felnőtt szervezet RBÉ meg-
oszlása
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Keress az internet segítségével 
különböző táplálkozási model-
leket és vesd össze ezeket! 
Miben hasonlítanak, miben 
különböznek? Mi lehet ennek 
az oka? Mi a véleményed ezek-
ről a modellekről? 

2.  Elemezd a diagramot! Vesd össze 
az átlagos tápanyagmegoszlást a 
javasolt arányokkal! Mit tapasz-
talsz? Mennyire táplálkozunk egész-
  ségesen?

Az RBÉ-hez hasonlóan megfogalmazták a napi javasolt vitamin- és ásványianyag bevitel mennyiségét is 
(ajánlott napi tápanyagbevitel – Recommended Dietary Allowance, rövidítve: RDA). Természetesen az, 
hogy mennyi ásványi sóra és vitaminra van szükségünk, szintén számos tényezőtől (pl. életkortól, nemtől, 
fi zikai aktivitástól) függ. Az RBÉ és az RDA meghatározásának fontos élelmiszeripari, élelmezésügyi hatásai 
is vannak. Az élelmiszerek előállítóinak fel kell tüntetniük a csomagoláson az adott élelmiszer tápanyagtar-
talmát. Fontos elvárás az is, hogy tájékoztassák a vásárlókat arról, hogy egy átlagos szervezet napi vitamin- 
vagy ásványianyag-szükségletének hány százalékát (RDA%) vittük be az adott készítmény elfogyasztásával. 
Ezek az információk segítik a tudatos és egészséges táplálkozás elterjedését. A fogyasztói szokások átalaku-
lása az élelmiszergyártókat egészségesebb élelmiszerek előállítására ösztönözheti.

1%3%

2%

2%

16%

8%

9%

20%

1%

16%17%

5% Gabonafélék
Felvágottak
Hús
Hal
Tej
Tejtermék
Tojás
Zsiradék
Gyümölcs
Burgonya
Egyéb zöldségfélék
Cukor

zsír, olaj, édesség
takarékosan

hús, barom�, hal,
tojás, bab
2–3 adag/nap

gyümölcsök
2–4 adag/nap

kenyér, 
gabonafélék,

rizs, tészta
6–11 

adag /
nap

tej, joghurt, sajt
2–3 adag/nap

zöldségek
3–5 adag/nap

5.1. Táplálkozási szokások 
a tápanyagbevitel megoszlása 

alapján Magyar országon 

5.2. Az első táplálkozási piramisok 
egyike (azóta sok változata született a 

modellnek)

Segítenek a modellek? 

Az 1990-es években mind többen ismerték fel az egészséges táplálkozás fontosságát. Ekkor kezdtek megje-
lenni a különböző táplálkozási modellek, amelyekben a tápanyagbevitel helyes arányaival ismertették meg 
az embereket. Az első modellek közé tartozott az ún. táplálkozási piramis, amely tulajdonképpen egy pira-
misra emlékeztető ábrában foglalja össze a helyes táplálkozás irányelveit. 
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2.  Hazánkban is sok szó esik a helyes táplálkozásról. A Táplálkozási Fórum munkatársai összeállították az
egészséges táplálkozás és életmód 12 pontját. Keresd meg a listát az interneten, és tanulmányozd! Beszél-
jétek meg, mi az, amit eddig is tudtatok, és milyen új információkat találtatok a javaslatok között! Mi az,
amit ezek közül könnyen meg lehet valósítani? Mi okozhat nehézséget? Miért?

3.  Alkossatok csoportot, és minden csoport válasszon egy irányzatot! Nézzetek utána, mi jellemzi az egyes
irányzatokat, állítsatok össze mintaétrendet! Mutassátok be az egyes irányzatokat, és vitassátok meg, az
egyes táplálkozási irányzatok egészégügyi, környezeti-fenntarthatósági következményeit!

Ajánlott feladatok, tevékenységek.  

1.  Nézz körül az iskolai büfében! Milyen egészséges élelmiszerek, termékek közül választhatnak a diákok?
Készíts riportot a büfé üzemeltetőjével arról, hogy milyen termékeket keresnek elsősorban a diákok!
Vajon egészségtudatosabbak-e a mai diákok, mint elődeik?

2.  Beszéljétek meg! Vajon boldogít-e a „boldogító evés”? Mit takarhat ez a kifejezés?
 Milyen összefüggés van a megváltozott életvitel (több stressz, kevesebb mozgás) és a táplálkozási szoká-
sok átalakulása között?

Sokat olvashatunk a különböző táplálkozási irányokról is (pl. vegetáriánus, vegán, flexitarianizmus, paleo 
étrend). Követői egészségügyi okokra, életmódra, meggyőződésre hivatkozva választják az egyes irányza-
tokat.

Lokális vagy globális?

A fejlett országokban az 1980-as években jelentős változások indultak el. Az életszínvonal emelkedése ugyanis 
mind jobban átalakította a táplálkozási szokásokat és az életmódot. A hagyományos táplálkozási formák mel-
lett (helyett) egyre népszerűbbekké váltak a gyorséttermek, büfék. Egyre több magas cukortartalmú üdítőital, 
édesség fogyott, kedveltté váltak az erősen fűszeres, sós (sokszor mesterséges ízfokozókat tartalmazó) ételek. 
Különösen a fi ataloknál nőtt látványosan a fogyasztásuk, köreikben gyakran meghatározó közösségi hely-
színné váltak a gyorséttermek. A táplálkozási szokások átalakulásának leglátványosabb jele a túlsúlyos, illetve 
elhízott népesség arányának gyors növekedése volt. Világszinten jelenleg mintegy 1,7-2 milliárd ember számít 
túlsúlyosnak. Ebben természetesen óriási szerepe volt a reklámoknak is. Nem véletlen, hogy több országban 
– így hazánkban is – szigorították a reklámokra vonatkozó szabályozásokat. Olyan rendelkezéseket hoztak,
amelyek a fi atalok egészségesebb táplálkozását, életmódját segítették (pl. Magyarországon az iskolai büfék árui
között csökkenteni kellett a cukrozott üdítők, édességek, fehér lisztből készült pékáruk arányát, és helyettük
gyümölcsöknek, teljes kiőrlésű lisztből készült termékeknek kellett megjelenniük a kínálatban).

A globalizációnak köszönhetően a táplálkozási szokások átalakulása a 21. század elejére a fejlődő világ 
országaiban is megfi gyelhetővé vált. Sorra jelentek meg a fejlett világban már elterjedt gyorsétteremlán-
cok, a boltok polcaira a hazai élelmiszerek mellett (helyett) a globalizálódó élelmiszer-fogyasztás tipikus 
világtermékei is kikerültek. A hagyományos termékek fogyasztása világszerte inkább a falusi, szegényebb 
rétegekre jellemző, míg a jómódú, elsősorban városi népesség körében a készételek és a különböző globális 
élelmiszeripari termékek hódítanak és válnak a jólét szimbólumává. 
Nagy divattá vált a főzés, új élelmiszerek, fűszerek, technikák jelentek meg. Sokan félnek attól, hogy ezzel 
párhuzamosan elvesznek a hazai ízek. 
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3.  Dolgozzatok 4 fős csoportokban! Válasszatok a feladatok közül! 

 a)  Gyűjtsetek tradicionális hazai ételeket! Mi jellemző a fűszerezésükre, az elkészítésükre? Állítsatok össze 
egy tipikus menüt ezekből az ételekből!

 b)  Hasonlítsátok össze a magyar, a mediterrán és az ázsiai (pl. kínai, koreai vagy thai) konyhát! Melyiket 
tartjátok a legegészségesebbnek? Miért? 

 c)  Mik azok az ún. globális élelmiszerek, ételek? Gyűjtsetek példákat ezekre! Miért szólalnak fel sokan ezek 
túlzott fogyasztása ellen?  

Együnk vagy szedjük tablettában? 

A táplálkozás, az egészség mindenkit érint, ezért nagy üzleti lehetőséget is rejt magában. Újságok, tv-reklá-
mok sora kínálja a vitaminokat, a táplálékkiegészítőket vagy éppen a fogyókúrás „csodaszereket”. 

Se nem vegetáriánus étel, se nem hús – létrehozták a mesterséges húst, méghozzá szarvasmarhaőssejtből, 
cirka hat hét alatt kitenyésztve. Az őssejtek gyakorlatilag bármilyen szövetté „érlelhetők”. A mesterséges 
hús nem nevezhető vegetáriánusnak vagy vegánnak, hiszen állati eredetű. 
Miért kísérletezték ki? Mivel az emberek éves húsfogyasztása évről évre egyre nő, a források pedig 
csökkennek, idővel nagyon megdrágul majd mindenféle hús, így szükség lesz valamilyen alternatívára. 
Például a mesterséges, illetve egészen pontosan laboratóriumi körülmények közt előállított húsra, ami-
nek a kinézete egészen hasonló egy normál marhahúspogácsához.
A módszerrel a környezetvédők is egyetértenek. Az viszont egyelőre még nem világos, hogy a tömegter-
melés – ami az elsődleges cél lenne – lehetséges-e egyáltalán, hiszen a kísérleti szakaszban még csak kis 
mennyiségben állították elő a mesterséges húst. Szakértői vélemények szerint nagyjából 20 évnyi munka, 
fejlesztés és kísérletezés szükséges még ahhoz, hogy ezek a termékek a boltok polcaira kerüljenek.
A mesterséges tejet is megalkották már: tápanyagtartalmában közel ugyanolyan, mint a tehéntej, csak 
épp egy erdei csillagfürt nevű növény magvaiból készül. 

(Forrás: https://metodic.hu/ilyen-a-mesterseges-hus/ nyomán, módosítva)

2. Jelenthet-e megoldást az egészséges táplálkozás biztosításában a mesterséges élelmiszerek előállítása? 

3.  Rendszerezd tudásod! Készíts gondolattérképet a leckében megszerzett ismeretek rendszerezésére, az 
összefüggések feltárására! Gyűjts érveket a megoldás mellett és ellen!

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Vitassátok meg, hogy jó-e, ha mesterséges készítményekben keressük a megoldást táplálkozási problé-
máinkra! 
Végezettek közvélemény-kutatást az iskolában vagy a baráti körötökben! Készítsetek táblázatot a vélemé-
nyek rendszerezésére! A szempontok: előny, hátrány, veszélyforrás
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7. AZ ÉLELMISZER-TERMELÉS ÉS -FOGYASZTÁS – PROJEKTMUNKA

A projekt célja, hogy a világélelmezés aktuális kérdései mellett az élelmezés mindennapi életünket érintő 
vonatkozásait is megismerjük és megértsük. 

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

Alkossatok 4 fős csoportokat! Készítsetek felmérést az osztályban arról, hogy mit gondolnak a társaitok, 
mennyire fi gyelünk oda az élelmiszerrel, étellel történő pazarlásra! A felmérés tapasztalatai alapján készítse-
tek tervet a pazarlás mérséklésére!

1.  Dolgozzatok párban! Olvassátok el az alábbi cikket! Készítsetek prezentációt a szöveg alapján a probléma 
társadalmi-környezeti összefüggéseinek bemutatására! Szervezzetek vitát az osztályban a témával kap-
csolatban, amelyet egy közös üzenőfal elkészítésével zárjatok le! Erre mindenki írja fel, hogy mit vállal, mit 
tesz a pazarlás mérséklésére!

Az élelmiszer-pazarlás napjainkban jelentős környezeti problémának tekinthető a világban és hazánkban 
is. Sajnos ez húsvétkor sincs másképp.
A kereszténység egyik legnagyobb eseménye a hagyományok és az ünneplés mellett a nagybevásárlások 
és az ünnepi étkezések időszaka is. Ugyanakkor a nagyobb ünnepek alkalmával hazánkban gyakran több 
ételt készítünk el, mint amennyit el is tudunk fogyasztani. A pazarlás visszaszorítása az élelmiszer-termelés 
karbonlábnyom-csökkentésének egyik fontos területévé válhat a jövőben. 
Világszerte az előállított összes élelmiszer közel egyharmada megy veszendőbe az ENSZ statisztikái sze-
rint. A kidobott élelmiszerek megtermeléséhez 1,4 milliárd hektár terület szükséges, ami a Föld mező-
gazdasági területének közel 30 százaléka. Ráadásul ezt a képet még árnyalja, hogy az évente előállított 
élelmiszer-hulladék mennyisége 2030-ra előreláthatólag akár harmadával is növekedhet.
Az élelmiszer-ellátási lánc bármely fázisában keletkezhetnek hulladékok, de a lakossági pazarlás meny-
nyiségében felülmúlja az élelmiszeripar hulladéktermelését. A fejlett országokban az összes élelmiszerpa-
zarlás mintegy 40 százalékáért a háztartások a felelősek.
Élelmiszer-pazarlás akkor következik be, amikor olyan étel kerül a szemétbe, melynek a hulladékká válása 
elkerülhető lehetett volna. Ilyenek lehetnek a lejárt szavatosságú ételek vagy a kidobott ételmaradékok. 
Emellett vannak emberi fogyasztásra nem alkalmas hulladékok is (pl. csontok, héjak, magvak), melyek 
egy része újrahasznosítható lehetne.
A fejlett, magas jövedelmű országokban egy főre vetítve 105 kilogramm élelmiszer-hulladék keletkezik
évente, ezzel szemben Afrika és Ázsia alacsony jövedelmű országaiban ez az érték csak 8 kilogramm.
A magas jövedelmű országok élelmiszer-pazarlása megközelíti Afrika szubszaharai térségének élel-
miszer-termelését. Elméletben megoldható lenne, hogy az afrikai szegények jelentős része jóllakhasson 
a magas jövedelmű országok által kidobott élelmiszerekből. Az élelmiszer-pazarlás akár 1 százalékos visz-
szaszorításával lehetőség nyílna a szegénység mértékének csökkentésére a világon. Ugyanakkor az 
élelmiszer-hulladékok összegyűjtésének logisztikai nehézségei miatt a helyzet mégsem olyan egyszerű.
A becslések szerint Magyarországon összességében 1,8 millió tonna élelmiszert dobnak ki évente,
aminek a harmada keletkezik a háztartásokban. Egy 2016-os élelmiszer-hulladék-felmérés szerint 
Magyarországon egy átlagos lakos évente közel 68 kilogramm élelmiszer-hulladékot termelt. A 2019-
ben megismételt felmérés eredményei azt mutatták, hogy az egy főre jutó élelmiszer-hulladék 65 kilog-
rammra mérséklődött. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a kidobott élelmiszerek közel felénél (48,8%) 
elkerülhető lett volna a pazarlás. Évente tehát egy főre vetítve mintegy 32-33 kilogramm olyan élelmiszer-
hulladék keletkezik hazánkban, ami tudatosabb otthoni élelmiszer-gazdálkodással elkerülhető lett volna. 
Ráadásul ezzel egy átlagos magyar család évente akár 50 ezer forintot is meg tudna spórolni.

2.  Készítsetek riportsorozatot (videósorozatot) piaci árusokkal, bolti dolgozókkal a fogyasztók vásárlási szo-
kásairól! Mutassátok be a riportokat az osztályban, és rendezzetek vitafórumot a látottak alapján! 

3.  A fenntarthatóságot szem előtt tartó élelmiszer-előállítás és -fogyasztás egyre fontosabb feladat napjaink-
ban. Tervezzetek egy olyan kisvállalkozást, gazdaságot, amely e szempontok fi gyelembevételével működik! 
Adjatok választ a vállalkozás működését meghatározó alábbi kérdésekre: Mit? Miért? Hol? Hogyan?

(Forrás: https://klimapolitikaiintezet.hu/cikk/elelmiszerpazarlas-csalad-elelmiszer-szemet nyomán, módosítva)
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Demográfiai válsághelyzetek  
és következményeik

III. 

Ebben a fejezetben új, korábban nem tanult szempontok szerint vizsgálhatod meg 
a világ népességéről, annak növekedéséről tanultakat. Tanulmányozhatod, hogy a 
népességrobbanás milyen hatást gyakorol a 21. századi társadalmakra. Összehason-
lító vizsgálódásokon keresztül kiderül, hogy a túlnépesedéshez többféle út is vezethet. 
Számos megoldandó kérdést vet fel az is, hogy a fejlett országokban a gazdasági jólét, 
a kiegyensúlyozott életmód és a fejlett orvosi ellátás miatt magas a születéskor várható 
átlagos élettartam. Átfogó képet kaphatsz a különböző vándorlási folyamatok hátteré-
ről, napjainkban is zajló jelenségeiről és következményeiről.
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1–2. A VILÁG NÉPESSÉGNÖVEKEDÉSE 

Ebben a leckében tanulmányozhatod, hogy a népességrobbanás milyen hatást gyakorol a 21. századi társa-
dalmakra. Adatok, leírások alapján megvizsgálhatod, hogy a Föld egyes országaiban, illetve országcsoportja-
iban milyen tényezők és hogyan befolyásolják a születések és a halálozások arányát. 

2019-ben 2020-ban

7 713 468 700 fő 7 794 798 739 fő

A Föld népessége

1.1. táblázat. A Föld népességének 
változása

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  a) Hány fővel nőtt egy év alatt a Föld népessége?

 b)  Tételezzük fel, hogy bolygónk népességnövekedésének mértéke az előző évekhez képest változatlan. 
Számítsd ki ez alapján, hogy átlagosan egy nap alatt, illetve óránként mennyivel nő a Föld népessége! 

 c)  Ha a Föld népességnövekedésének mértékét egy harmincfős osztályra vetítjük, a következő óra végére 
hánnyal lennének többen az osztályban?

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Értelmezd a gondolattérkép egyes fogalmait: milyen hatása lehet a népességrobbanásnak a Föld egé-
szére nézve az adott szempontból?

2.  Rangsorold a népességnövekedés okozta problémákat a várható súlyosságuk szerint!

3.   Hasonlítsd össze a saját rangsorodat a padtársadéval! Érvelj a rangsorod mellett! Vitassátok meg a két 
rangsor közti különbséget, végül készítsétek el a közös rangsorolásotokat!

NÉPESSÉGROBBANÁS

élelmiszer

hulladék

közlekedés
energia

lakóhely

ivóvíz

A népességnövekedés, népességrobbanás várható következményei, hatásai

1.1. A népesség robbanás következményei, hatásai
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Készíts oszlopdiagramot, amelyen az egyes oszlopok azt mutatják, hány évre volt szükség ahhoz, hogy 
a Föld népessége 1 milliárd fővel növekedjen! A vízszintes tengelyen az évszámok szerepeljenek, a függő-
leges tengelyen pedig az eltelt évek számát jelöld!

2.   Fogalmazd meg, hogyan változott az elmúlt több mint 200 évben a népességnövekedés dinamikája 
a Földön!

3.   Becsüld meg, hogy a kérdőjel helyén milyen évszám szerepel majd! Érvelj az állításod mellett!

4.  Nézz utána az interneten, hogy a demográfusok szerint mikorra várható az általad megbecsült évszám!

5.  Gyűjtsétek össze párban, milyen tényezők teszik bizonytalanná ennek az évszámnak a kijelölését!

6.   Készíts táblázatot, amelyben feltünteted, hogy milyen jelenségek, események következtében érheti 
el a Föld népessége a 8 milliárd főt korábban vagy esetleg később, mint ahogy azt a tudósok ma 
becsülik!

A Föld népességének növekedése a múltban, jelenleg és a jövőben

1.2. A Föld népességének növekedése

1804
1 milliárd fő

1927
2 milliárd fő

1960
3 milliárd fő

1974
4 milliárd fő

1987
5 milliárd fő

1999
6 milliárd fő

2011
7 milliárd fő

?
8 milliárd fő

Európa és a Föld népességnövekedésének összevetése

év
népesség
(millió fő)

1800 203

1900 408

1950 547

1975 676

1985 706

1995 727

2005 729

2015 743

2020 748

1.2. táblázat. Európa népesség-
szám-változása az elmúlt 200 évben

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Ábrázold az adatokat vonaldiagramon!

2.   Jellemezd a vonaldiagram görbéjének futását a különböző idősza-
kokban! Megállapításaidat számadatokkal támaszd alá! A jellemzés-
hez válassz a következő kifejezések közül is: S alakú görbe, J alakú 
görbe, exponenciális növekedés, lineáris növekedés, plató, népesség-
szám-csökkenés

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Készíts kétbekezdésnyi fogalmazást a következő két kérdésről! Mun-
kádhoz használd az internetet! Minél több szempontot próbálj meg-
találni és leírni!

 a)  Miért nőtt, illetve nő az emberek átlagéletkora a Föld országaiban a 
20-21. században?

 b)  Miért nem sikerül csökkenteni néhány országban a népesség 
növekedésének gyors ütemét?

A népességrobbanás okai a 20-21. században
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A népesség növekedése és regionális különbségei

A születési arány megmutatja, hogy 1000 fő lakosra vetítve hány gyerek születik egy évben (ezrelék, ‰) egy 
országban. A legalacsonyabb értékek a világon 6-7‰ körül, a legmagasabbak 40-50‰ között vannak. Az 
ezer főre vetített halálozások száma (halálozási arány) értékei a Föld országaiban 1-15‰ között alakulnak. 
Az arányszámok segítségével össze lehet hasonlítani a különböző népességű országok demográfi ai adatait 
is. Egy ország népességszámváltozását leíró arányszámot a születési és a halálozási ráta különbségéből lehet 
kiszámolni. 
A demográfi ai arányszámokból következtetni lehet egy ország társadalmi-gazdasági fejlettségére is. Ma már 
a világ összes országára igaz, hogy a halálozási arány alacsony. Téves az az elképzelés, hogy a gazdaságilag 
fejletlen országokban magas volna a halálozások aránya azáltal, hogy a születéskor várható átlagos élettar-
tam rövidebb, és az emberek szegényebbek. A halálozási arány ezekben az országokban azért alacsony, mert 
az egészségügyi rendszer ott is egyre fejlettebb, illetve a 15 év alattiak lakosságaránya magas. Ezzel szemben 
a gazdaságilag fejlett államokban azért emelkedik a halálozási arány, mert a lakosság jelentős hányada 65 év 
fölötti. Egy ország fejlettségéről többet árul el a születések aránya. 

Összefüggés a népességszám-változás és a gazdasági fejlettség között

ország földrész
születési ráta 

(ezrelék)
halálozási ráta 

(ezrelék)

Afganisztán Ázsia 36,08 12,57

Brazília Amerika 13,44 6,8

Csehország Európa 8,75 10,72

Dél-Korea Ázsia 6,89 6,96

Egyesült Királyság Európa 11,77 9,41

Etiópia Afrika 31,03 5,8

Franciaország Európa 11,77 9,58

India Ázsia 17,53 7,1

Írország Európa 12,6 6,72

Kína Ázsia 11,3 8,26

Magyarország Európa 8,72 12,88

Németország Európa 8,63 12,22

Nigéria Afrika 34,38 8,89

Olaszország Európa 8,37 10,7

Pakisztán Ázsia 26,95 6,1

Románia Európa 8,39 11,99

Szingapúr Ázsia 9,13 3,93

USA Amerika 12,33 8,35

1.3. táblázat. A születési és a 
halálozási arány értékei a Föld 
különböző országaiban (2021) 

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Csoportosítsd a táblázatban szereplő országokat a megadott szempontok szerint! Számítsd ki az egyes 
országokban a népességszám-változás mértékét is!

 a) gazdaságilag fejlett ország
 b) az újonnan iparosodott országok csoportjába tartozik, de nem délkelet-ázsiai ország
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 c) a gyorsan fejlődő délkelet-ázsiai országok csoportjába tartozik
 d) a gazdasági fejlődés alacsony fokán álló, szegény ország

2.   Vizsgáld meg, látsz-e összefüggést az egyes országok demográfi ai mutatói és a gazdasági fejlettsége között!

3.  Nevezd meg, hogy a felsorolt társadalmak, országok közül melyekhez kapcsolhatóak az alábbi leírások!

  Afganisztán népessége – Brazília többségi társadalma – Brazília, Indonézia és Ecuador 
elzártan élő természeti népei – Németország népessége – az USA népessége

 a)  A világ egyik legszegényebb állama, állandó politikai feszültség és instabilitás jellemzi. Az aktív keresők 
közel 43%-a a mezőgazdaságban dolgozik: nomád pásztorkodásból él, önellátó, a családban óriási a 
szükség a munkaerőre. A nagyvárosokban, így a fővárosban is magas a születések száma, mert sok fi atal 
vándorol oda, hogy munkát találjon. A városokban a könnyebben hozzáférhető egészségügyi szolgál-
tatások miatt alacsonyabb a halálozások aránya, mint a vidéki területeken.

 b)  Az országra alacsony születési arány jellemző, amely főként az elöregedő társadalomra és arra vezet-
hető vissza, hogy a nők elsősorban a munkájukra összpontosítanak, így kevesebb idő és energia jut a 
gyermekvállalásra. A kormánynak jelentős problémát okoz az aktív keresők egyre csökkenő aránya.

 c)  A feltörekvő nagygazdaságok csoportjába tartozik. Népessége az elmúlt 40 év alatt megduplázódott. 
A főként római katolikus népességre még mindig jellemző a viszonylag magas születési arány, de egyre 
több családban gondolják úgy, hogy kevesebb gyerekkel könnyebb az élet.

 d)  Kína és India után a világ harmadik legnépesebb országa. A viszonylag magas népességnövekedés 
legfőbb oka a bevándorlás. A legtöbben Latin-Amerikából vándorolnak be az országba, de az állam 
jobban ösztönzi az ázsiai országokból származó, magasan képzett emberek letelepedését.

 e)  Kis népességszámú, zárt közösségek, melyeknek csak nagyon kevés kapcsolata van a külvilággal. Mind 
a születési, mind a halálozási arány magas.

1.3. Egy őslakos brazil törzs tagjai 1.4. Afgán nomádok 1.5. Kutató foglalkozású nő

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Hogyan és miért hatott a születések számának alakulására a gazdasági fejlődés a történelem során?

  Miért csökkent az átlagos gyerekszám a családokban a történelem során, amikor a mezőgazdaságban 
korszerűbb agrotechnikai módszerek jelentek meg, az iparban pedig elterjedtek a modern gyártási tech-
nológián alapuló termelési eljárások?

2. Hogyan hat az országok népességszám-változására a felgyorsuló urbanizáció?

  A vidékről városba történő belső vándorlás egyik hajtóereje, hogy a gyerekek jobb és hatékonyabb 
oktatásban részesüljenek. Hogyan hathat a születendő gyerekek számára a felgyorsuló urbanizáció egy 
országban, ha fi gyelembe vesszük, hogy a vidéki lakosság körében a család fenntartása érdekében a gye-
rekek is dolgoznak a földeken? 

3.  A nők sokszor kerülnek olyan dilemmába, hogy a karriert vagy a gyereknevelést válasszák.

  Nézz utána, hogy milyen támogatást kaphat az államtól egy többgyermekes anya ma Magyarországon a 
munkavállalás terén!

A népességszám-változást meghatározó tényezők

A gyermekvállalás a család gazdasági erejét növeli, krízishelyzetekben biztonságot nyújt, az idősekről 
való gondoskodásban is nagy szerepe van, és javítja az ország gazdasági kilátásait azáltal, hogy növeli a 
munkaerőt.
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3–4. TÚLNÉPESEDŐ ORSZÁGOK, RÉGIÓK

A túlnépesedés okai

SZÉNRIZS OLAJ SZÉNRIZS

RIZS

OLAJ

OLAJ

SZÉN

SZÉNRIZS

RIZS OLAJ

SZÉNSZÉNSZÉNSZÉN
OLAJ

OLAJ

3.1. A túlnépesedés értelmezése

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Fogalmazd meg az ábra alapján, hogy mely tényezők aránya alapján lehet eldönteni egy országról, hogy 
túlnépesedett vagy sem!

2. Igazold a következő két állítás helyességét:

 a) egy nagy népességű ország nem biztos, hogy túlnépesedett;

 b) egy kis népességű országban viszont előállhat a túlnépesedés jelensége

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Sorold föl, melyek a Föld leginkább túlnépesedett országai!

2.  Válassz ki a megnevezett országok közül egyet, és nézz utána az interneten, hogy milyen helyi oka, magya-
rázata lehet annak, hogy a lista élére került!

3.  Válaszd ki az alábbi jellemzők közül azokat, amelyek a túlnépesedett országokat hosszú távon veszélyez-
tethetik! A döntésedet minden esetben indokold is meg! 

• alacsony exportbevételek

• egyre szűkülő állami adóbevételek

• munkaerőhiány

• növekvő lakossági adóterhek

• növekvő importigény

• növekvő környezeti terhelés

• romló színvonalú egészségügyi és oktatási 
szolgáltatások

• szűkülő felvevőpiac

• fokozódó víz- és levegőszennyezés 

4.  Tanulmányozd a két „képregényt”, és magyarázd meg, hogy a túlnépesedés két különböző típusának 
milyen ok-okozati összefüggéseit mutatják be a képsorok!

A túlnépesedés vizsgálata

Egy nemzetközi kutatás (Optimum Population Trust) által megalkotott ún. túlnépesedési mutató alapján 
megvizsgált 130 országból 77 sorolható a túlnépesedett csoportba. A lista élén Szingapúr, Izrael és Kuvait 
áll. A tanulmány szerint ezekben az országokban jóval több természeti erőforrást használnak fel, mint ami 
az ország területén rendelkezésre áll, továbbá a gazdaságuk működtetése jelentősen függ más országokkal 
(pl. Kína, India, közel-keleti országok) fenntartott gazdasági kapcsolataiktól. 
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3.2. A túlnépesedéshez vezető különböző utak

A túlnépesedés afrikai példája – Nigéria

Nigéria több mint 200 milliós népességében minden harmadik ember napi 1 dollárnál kevesebből kény-
telen megélni, azaz szegény. Az ország területe az afrikai kontinens kb. 3%-át foglalja el, de a földrész né-
pességének kb. 15%-a Nigériában él. A túlnépesedés következtében az országban rengeteg embernek nincs 
állandó otthona, a közműhálózat nem tudja megfelelő mértékben ellátni a lakosságot ivóvízzel. A szennyvíz 
elvezetése sem megoldott, az egészségügyi ellátás pedig többnyire rossz. Mindezek következtében gyakori-
ak a járványos megbetegedések. Az oktatás alacsony színvonala miatt állandó a munkaerőhiány, a kilátás-
talan életkörülmények miatt gyakori a bűnözés. A fejletlen közlekedési infrastruktúra (autóutak, vasutak, 
hidak hiánya) következtében rendkívül nehéz eljutni egyik helyről a másikra a túlzsúfolt városokban és az 
országon belül.
Makoko az Atlanti-óceán partján található, pár kilométerre Lagostól, Nigéria legnagyobb városától, az 
ország ipari és kereskedelmi centrumától. Makoko egy hatalmas nyomornegyed, ahol kb. 200 ezer ember 
lakik vízen lebegő viskókban mindössze 1 km2-en. Az olajos, fekete tengervíz itt már nem alkalmas a 
halászatra. Mindenhol szemét lebeg a vízfelszínen, ami irtózatos bűzt áraszt. A faviskók egyenként 6-10 
ember otthonaként szolgálnak. A kenu itt létfontosságú eszköz, csakis ezzel lehet közlekedni a területen. 
A telepen nincs áramszolgáltatás. Átlagosan 15 viskóra jut egy mellékhelyiség, amiből a szennyvíz egye-
nesen az alatta lévő természetes vízbe folyik. Iható vizet is csak zacskózott formában lehet itt vásárolni, 
mivel vízhálózat sincs.
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Tanulmányozd a táblázat adatait, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

 a)  Hasonlítsd össze Kerala állam társadalmi-gazdasági mutatóit a táblázatban bemutatott országok és 
országcsoport adataival! Milyen érdekességet tapasztalsz?

A népességszám-növekedés szabályozásának sajátos, sikeres útja – India, 
Kerala állam

Mutató (2010) Kerala India Alacsony jövedelmű 
országok átlaga

Magyar-
ország

GDP/fő (USD) 2950 460 432 19 960

Írni-olvasni tudók aránya a 
felnőtt lakosság körében (%)

91 58 39 97

Születéskor várható átlagos 
élettartam (év)

71 64 59 77

1000 főre jutó 
csecsemőhalálozás

12 65 80 3

1 nőre jutó szülések száma 1,8 3,1 3,5 1,5

3.1. táblázat. Kerala állam, India és hazánk néhány mutatója

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Nézz utána, hogyan próbált az állam a makokói nyomornegyedben élők helyzetén segíteni, és mi lett 
ennek a tervnek a sorsa!

2.  A leckében szereplő szöveges és képi források alapján készíts egy újságcikket arról, hogy Lagosban a túl-
népesedés hogyan befolyásolja az emberek életminőségét!

3.3. Makokói „utcakép”                                                                             3.4. Építkezés Mako kóban
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 b)  Keralai állam kormánya az 1950-es évektől kezdődően sajátos népesedéspolitikát vezetett be. Ennek 
elemei a következők voltak:

 c)  Magyarázd meg a táblázatban bemu-
tatott keralai mutatókat a helyi kor-
mány néhány intézkedésével indokol-
va!

 d)  A népességszám közvetlen szabályo-
zása mellett számos egyéb intézkedés 
közvetett módon csökkentette az egy 
nőre jutó szülések számát Keralában. 
A falvakban ingyenes írás- és olva-
sásfoglalkozásokat szerveztek a fel-
nőtt lakosság számára, a könyvtárak 
használatát ingyenessé tették. Mára 
a tartományban élők közül az egyete-
men továbbtanulók 60%-a nő. Milyen 
összefüggés lehet az intézkedések és 
a népességszám-növekedés mérté-
kének csökkenése között?

2.   Járj utána, milyen népesedéspolitikai intéz ke dé-
seket vezettek be Kínában az 1970-es években! 
Milyen hasonlóságok és különbségek voltak az in-
diai (keralai) és a kínai születés szabályozási elvek 
között? A különbségeket táblázatban hasonlítsd 
össze!

3.   Az 1970-es években bevezetett kínai népesedés-
politika a 21. század 2. évtizedében újabb fordula-
tot vett. Nézz utána az új elveknek, szabályozásnak! 
Milyen társadalmi és gazdasági következménye 
volt a 1970-es évek kínai „egyke”politikájának a 21. 
századra, és hogyan próbálnak segíteni ezeken az 
új elvek? Foglald össze ezeket egy folyamatábrán 
vagy gondolattérképen, és tarts rövid beszámolót 
a jegyzeteid alapján! 

3.5. Kerala állam Indiában

3.6. Egyetemi tanár Indiában

• Az oktatás tudatos, tervszerű fejlesztése
• A fi úkkal és a lányokkal való bánásmód kü-

lönbségének megszüntetése
• A felnőtt lakosság írástudatlanságának 

csökkentése úgy a városokban, mint a fal-
vakban

• A kisebb méretű családok népszerűsítése a 
lakosság körében

• A csecsemőhalandóság csökkentése, az 
egy nőre jutó gyermekáldások számának 
csökkentése

• A gyermekkori fertőző betegségek terjedé-
sének mérséklése védőoltások segítségével

• Ingyenes fogamzásgátló eszközök biztosí-
tása a lakosság számára

• Annak ösztönzése a lakosság körében, 
hogy az első házasságot kötő fi atalok átla-
gos életkora növekedjen

• Gyermekgondozási díjat az anya csak az 
első két gyereke után kaphatott

• Alacsonyabb nyugdíjkorhatár bevezetése a 
kevesebb gyereket vállaló embereknek
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5–6. FOGYATKOZÓ, ELÖREGEDŐ TÁRSADALMAK, 
ORSZÁGOK, RÉGIÓK

Főként a magas jövedelmű, fejlett országokra jellemző, 
hogy a születési arány rendkívül alacsony. A gazdasági 
jólét, a kiegyensúlyozott életmód és a fejlett orvosi ellátás 
miatt ezekben az országokban magas a születéskor várha-
tó átlagos élettartam. Ebből következően egyre nagyobb 
arányt képvisel a népességben az idős, gazdaságilag nem 
aktív (65 év fölötti) társadalmi csoport. Ezekben a társa-
dalmakban az idős emberek egészségesebbek, fi ttebbek, és 
a több szabadidő miatt több lehetőségük nyílik a minősé-
gi, tartalmas és élvezetes életre. E társadalmi csoport szük-
ségleteinek kielégítése ugyanakkor az országok számára 
jelentős terhet jelent (pl. egészségügyi ellátás, idősgondo-
zás), különösen az egyre nagyobb arányban jelen lévő, ma-
gas életkort megélők (85 év felettiek) esetében. 5.1. Sportoló idős emberek

A korcsoportok és demográfi ai mutatók vizsgálata az elöregedő társadalmú 
Japánban

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó adatokkal, és az oszlopdiagramot a 2020-as korcsoportok létszám-
adataiból számolt %-os értékekkel! Dolgozz a füzetedben!

2. Milyen típusú, alakú korfa rajzolható meg az adatok alapján 2020-ban?
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5.2. A különböző 
korcsoportok 
arányának változása 
Japánban

5.1. táblázat. 
Különböző 
korcsoportok 
létszámadatainak 
változása Japánban 
(millió fő)

korcsoport 1950 1980 2020

0–14 év 29,29 15,75

15–64 év 79,53 74,81

65– év 4,07 10,50 35,92

összesen 82,80 117,82
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3.  Hogyan változott az elmúlt 20 évben a természetes szaporodás aránya Japánban? Melyik demográfi ai 
mutató járult hozzá e folyamathoz jelentősebben: a születések vagy a halálozások arányának változása?
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Egyes becslések szerint néhány, erősen fogyatkozó társadalmú európai országban (pl. Olaszország) a 21. 
század végére előállhat az a helyzet, hogy a 60 évesnél idősebb emberek teszik majd ki a népesség 40%-át, 
míg a 20 év alattiak nem érik el a 15%-ot sem.
Az állam által garantáltan fi zetett nyugdíjat Európa számos országában a 20. század első évtizedeiben ve-
zették be, amikor a születéskor várható átlagos élettartam kb. 67 év volt, és az emberek 65 évesen mentek 
nyugdíjba. Ma sok helyen ugyanúgy 65 év a nyugdíjkorhatár, ugyanakkor a várható élettartam kb. 80 évre 
nőtt a kontinensen.
A nyugdíjellátás terén jelentkező probléma abból származik, hogy az időseknek járó, államilag garantált 
nyugdíjat nem az általuk korábban befi zetett nyugdíjjárulékból fi nanszírozza az állam, hanem az aktuálisan 
és egyre kisebb arányban jelen lévő aktív keresők által erre a célra elkülönített pénzalapból. Az elöregedő 
társadalmú országokban a megnövekedett arányú idős emberek jelenléte ösztönzőleg is hathat a gazda-
ságra. A 60-as, kora 70-es éveikben járó idős emberek gyakran utaznak és vesznek igénybe különféle szol-
gáltatásokat (pl. turizmus, vendéglátás). Nemritkán önkéntes munkát is végeznek a nyugdíj mellett olyan 
szakmákban, ahol munkaerőhiány van, de sokan a nyugdíjkorhatár betöltése után is folytatják a munkát, 
így adófi zető állampolgárok maradnak.

5.3. Japán 
demográfi ai 
jellemzői 2000–2019 
között

Riport – idősgondozás

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Látogass meg egy a lakóhelyed közelében lévő idősott-
hont, és készíts riportot az ott dolgozókkal, majd a vizs-
gálódás és tapasztalataid alapján készíts prezentációt a 
társaidnak!

5.4. Idősgondozás
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2.  Próbálj utánajárni a következő kérdéseknek:
 a) Mekkora az átlagéletkora az idősotthonban lakóknak?
 b) Miért, hogyan kerülnek be az idősotthonba annak lakói?
 c) Mekkora az igény az idősotthonokra, és mennyiben tudják kielégíteni ezt az intézmények?
 d) Hogyan teszik tartalmassá az idősotthonok dolgozói a lakók mindennapi életét?
 e)  Van-e lehetőség arra, hogy egy iskola diákjai önkéntes munkával bekapcsolódjanak az idős gon do zás ba? 

Látogatásodat engedélyezett fotók készítésével dokumentálhatod is.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Nézz utána, hogy milyen nyugdíj-előtakarékossági lehetőségek közül választhat egy aktív kereső hazánk-
ban! Egy magánnyugdíjpénztár képviselőjeként 5 percben prezentációt kell tartanod a fi atal, pályakezdő 
munkavállalóknak arról, hogy milyen befektetési, nyugdíj-előtakarékossági lehetőségek állnak rendelke-
zésükre. Készítsd el a prezentációdat, amelyben tömören bemutatod, hogy mi e befektetések lényege, 
előnye, kockázata, és milyen fajtái vannak.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. a)  Értelmezd: mit jelent az, hogy Magyarországon a TTA=1,55?
 b)  Mennyi az átlagos teljes termékenységi arányszám a táblázatban szereplő országokban?
 c)  Rendezd az országokat 3 csoportba a mutató értéke alapján! Milyen földrajzi eloszlás jellemző a 

3 különböző csoportba sorolt országokra? 
  d)  A fenntartható társadalmakban a teljes termékenységi arányszámnak legalább 2,1-nek kell lennie. 

A lecke korábbi részeinek felhasználásával értelmezd, hogy mit jelent a fenntartható társadalom fogalma!
 e)  Nézz utána, hogy a táblázatban szereplő néhány országban milyen intézkedéseket vezettek be a teljes 

termékenységi arányszám növelése érdekében!
 f ) Hasonlítsd össze hazánk TTA értékét a közép-európai országokéval!

Nyugdíj-előtakarékosság

Az időskori nyugodt és pénzügyi szempontból is biztonságos életünkről való öngondoskodás ma már alap-
vető feladat, hasznos előrelátás a fi atal évek kezdetétől. A nyugdíj-előtakarékosságnak több pillére is létezik. 
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a TTA Magyar országon 2020-ban

Miről tájékoztat minket a termékenységi mutató?

A teljes termékenységi arányszám (TTA) azt mutatja meg, hogy egy nő élete 
során átlagosan hány gyermeket hozhatna a világra abban az esetben, ha az 
adott évre jellemző gyermekvállalási hajlandóság változatlan maradna. 

TTA

Franciaország 1,86

Oroszország 1,83

Írország 1,71

Belgium 1,58

Magyarország 1,55

Németország 1,54

Finnország 1,35

Olaszország 1,27

Spanyolország 1,23

5.2. táblázat. A teljes 
termékenységi 

arányszám néhány 
európai országban 

(2019)
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1,35

1,53
1,71

1,66

1,61

1,61

1,44

1,70

1,71 1,57

1,55 1,77

1,58

1,34
1,27

1,14
1,33

1,23

1,86

1,43

1,71

1,54

1,46

1,47
1,48

1,34

1,57

1,58

1,74

1,61

< 1,30
1,31–1,45
1,46–1,60
1,61–1,75
≥ 1,75
nincs adat

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Kutakodj, és derítsd ki, hogy hazánkban hogyan, milyen családpolitikai eszközökkel ösztönzik a párokat 
több gyermek vállalására! Munkádról készíts posztert vagy infografi kát, amely segítségével mutasd be 
társaidnak a gyermekvállalást ösztönző intézkedéseket, a családalapításra vagy -bővítésre készülő állam-
polgárok támogatásnak lehetőségeit. A feladat megoldását a 5.7-es ábra szempontjai is segíthetik.

2.  Szervezzetek szerepjátékot! Osszátok ki a következő szerepeket: apa, anya, nagyapa (az anya édesapja), 
nagymama (az apa édesanyja)! A következő témáról beszélget a család: a szülők 1,5 éves gyereküknek 
kistestvért szeretnének, de bizonytalanok. Az anyuka szívesen dolgozna a gyereknevelés mellett, az apa 
sokat utazik a munkája miatt, a nagymama önkéntes munkát végez egy bölcsődében, a nagyapa sokat jár 
dolgozni a hétvégi házába. Minden szereplő gondolja át saját céljait, érveit! Folytassátok le úgy a beszél-
getést, hogy a végén egy minden fél számára elfogadható megoldási terv szülessen! 

Családtámogatás Magyarországon

5.6.  A teljes 
termékenységi 
arányszám (TTA) 
Európa országaiban 
(2019)

5.7. A családtámogatás lehetőségei

5.8. Apai szerepvállalás a gyermeknevelésben

CSALÁD-
TÁMOGATÁS

�atal
házasok

támogatása

adózás

gyermek-
felügyelet

lakás-
vásárlás,

épitkezés

utazás,
közlekedés

oktatás,
egészségügy,

szociális
ellátás

munka-
körülmények
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7. VÁNDORLÁSI FOLYAMATOK A VILÁGBAN

A lakóhely ideiglenes vagy állandó elhagyásának számos okát és példáját lehet vizsgálni. Több nézőpontból, 
az előnyök és a hátrányok, a veszélyek és a lehetőségek szempontjából is elemezhető az országok közötti és 
az országon belül zajló vándorlás.

A vándorlás kiváltó okai

A lakóhely ideiglenes vagy állandó elhagyásának, a vándorlásnak (migrációnak) számos oka lehet: ter-
mészeti, társadalmi, gazdasági és politikai. E tényezőket két csoportba sorolhatjuk. Mindazon tényeket, 
szempontokat, amelyek alapján az elvándorlók azzal a reménnyel hagyják el az eredeti lakóhelyüket, 
hogy jobb életkörülmények várják őket, vonzó tényezőknek nevezzük. Számos esetben olyan esemény 
is állhat a lakóhelyelhagyás hátterében, amely kifejezetten arra készteti az embereket vagy azok egy cso-
portját, hogy elhagyják azt a települést, országot, ahol élnek. Ez utóbbi esetek hátterében taszító tényezők 
állnak.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Értelmezd a vonzó és taszító tényezők modelljét bemutató ábrát! Sorolj föl minél több természeti, társa-
dalmi, gazdasági és politikai tényezőt, amely az ábra valamely részéhez kapcsolható!

2.  Történelmi atlasz és tanulmányaid segítségével idézz föl néhány példát a vándorlásra! Kapcsold az esemé-
nyekhez a modellt: milyen vonzó és taszító tényezők illeszthetők a történelmi példához?

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Keresd meg térképen a szemelvényben szereplő régiót, országokat!

2. Milyen társadalami, vallási ellenétekre vezethető a rohingyák menekülése Mianmarból?

3. Keress beszámolókat a rohingya menekülttáborokban élők életéről!

Kibocsátó ország,
régió

Felmerülő akadályok

A bevándorlók
célterülete7.1. A vándorlás 

egyféle modellje

Menekültek a világban

Banglades a világ egyik legsűrűbben lakott szegény országa, kb. 40 millió lakos napi élelmezése bizonytalan 
még ma is. Az ország jelentős területén nehézkes a tiszta ivóvízhez való hozzáférés, ráadásul rendszeresek a 
természeti katasztrófák. A térségben nemcsak a saját lakosok ellátása okoz kihívásokat, de komoly vallási és 
etnikai feszültségek is jelen vannak. 2017 augusztusa óta több mint 700 000 rohingya muszlim menekült a 
szomszédos Mianmarból Bangladesbe, ahol helyzetük máig bizonytalan, ellátásuk nem megoldott, és gyak-
ran esnek áldozatául erőszakos bűncselekményeknek. A menekültek a bangladesi kormány által kijelölt 
táborokban élnek. A táborokban lakók közel fele gyermek.
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Nevezd meg azokat a magyarországi megyéket, ahol pozitív volt a vándorlási egyenleg 2019-ben! 

2.  Nevezd meg azokat a megyéket, ahonnan a legjelentősebb volt az elvándorlás 2019-ben! Milyen társadal-
mi-gazdasági ok állhat ennek hátterében?

3.  Nézz utána, hogy honnan költöztek a legtöbben a belső vándorlási folyamat egyik legnépszerűbb célja-
ként azonosítható Pest megyébe! Milyen városfejlődési folyamathoz kapcsolható ez a jelenség?

4.  Mely társadalmi-gazdasági mutatók területi, megyénkénti eloszlását szemléltető térképpel lehetne iga-
zolni a feladat kérdéseire adott válaszokat?

4.   Nézz utána, hogy Magyarország milyen módon támogatta a menekülttáborok életkörülményeinek 
javítását!

5.   Szervezzetek beszélgetést arról, hogy a támogatások mennyiben tudják előmozdítani a helyben mara-
dást és a társadalmi integrációt!

6.  Állíts föl prognózist az elkövetkező évtizedre az alábbi 
szempontok alapján:

 a)  Milyen konkrét, de nem anyagi segítségre szorul 
Banglades a helyzet megoldásában? Honnan szá-
míthat támogatásra, miért?

 b)  Milyen veszélyeket rejt magában az, ha nem sikerül 
sem az integráció, sem a visszatérés a rohingyák-
nak?

7.2. Rohingya menekültek 
Bangladesben 2017-ben

A belső vándorlás vizsgálata Magyarországon

A vándorlási folyamatok nemcsak országok között, hanem egy állam határain belül is vizsgálhatók. Az aláb-
bi tematikus térkép az ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözetet mutatja be megyénként 2019-ben. 
Tanulmányozd a térképet, és válaszolj a kapcsolódó kérdésekre!

7.3. Az ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet megyénként 2019-ben
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8. KONFERENCIA: A FÖLD NÉPESSÉGE – PROJEKTMUNKA

Tervezz konferenciát!

A projekt célja egy olyan nemzetközi konferencia tervének elkészítése, amelynek célja, hogy bemutassa 
mindazon demográfi ai válsághelyzeteket és azok várható hosszú távú következményeit, amelyekkel a Föld 
országainak szembe kell majd nézniük kb. 30 év múlva, a 2050-es években!

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  A tervezéskor érdemes listaszerűen kigyűjteni a tan-
könyvi fejezetben előkerült, népesedési folyamatok-
kal kapcsolatos globális vagy regionális, de az egész 
Földre kiható problémákat, megoldásra váró kérdé-
seket. (Pl. Az intenzív népességnövekedés várható 
hatása a környezetre, az ivóvízzel való ellátottságra a 
demográfi ai átmenet 2. szakaszában lévő országok-
ban.)

2.  Az összegyűjtött kérdéseket, problémákat érdemes 
különböző országcsoportok szempontjából is meg-
vizsgálni. (Pl. Milyen hatással van a népességnöve-
kedés vagy -csökkenés, a nemzetközi vándorlás az 
Európai Unióra, az USA-ra, Japánra vagy éppen a 
BRICS-országokra?)

3.  A problémák és kérdések feltárása után a konferen-
cia programját kell kitalálni. A legsúlyosabb, minden 
résztvevőt egyformán érintő problémákat érdemes 
ún. plenáris üléseken prezentálni, ahol leginkább neves tudósok, nemzetközi szervezetek képviselői vagy 
államfők szólalnak fel. (Pl. Az UNICEF szakértője beszámol a gyermekszegénység aktuális helyzetéről és 
annak várható jövőbeni alakulásáról.)

–  Az ún. szekciókban kisebb létszámú beszélgetések 
zajlanak, ahol lehet refl ektálni a plenáris ülésen 
elhangzottakra, és lehet közösen gondolkodni a 
felvetett problémák megoldásán. A szekciókban 
általában egy-egy szűkebb szakma- vagy érdekcso-
port szakértői gyűlnek össze. (Pl. hogyan lehet biz-
tosítani az elöregedő társadalmakban a megfelelő 
életkörülményeket az időskorúak számára?)

–  A konferenciáknak a legtöbb esetben vannak kísérő 
programjaik is. Ezekhez érdemes a témához kapcsolódó, gondolatébresztő fi lmeket, fényképeket, rajzo-
kat és egyéb képzőművészeti alkotásokat, szépirodalmi műveket gyűjteni.

–  A konferencia egészéről, az ötletekről, a programokról, a prezentációkról, a kiállítások anyagáról, a fotók-
ról összefoglalóként szolgálhat egy közös, interneten megosztott digitális gyűjtemény, illetve készülhet 
valamilyen kiadvány (pl. brosúra) is.
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Szolgáltatások a 21. században

IV. 

A 21. század első húsz éve azt bizonyítja, hogy a globalizáció alapjaiban formálta és 
formálja át a világ gazdaságait és társadalmait, hatásaitól nehezen tudnánk függetle-
níteni magunkat. Az internet és az okoseszközök használata a mindennapjaink részévé 
vált, ma már máshogy kommunikálunk, fogyasztunk, tájékozódunk, dolgozunk, tanu-
lunk, szórakozunk, ismerkedünk, mint néhány generációval ezelőtt – igaz, a világháló 
nyújtotta kényelemnek megvannak a maga kockázatai. Egymást érik az innovációk a 
szolgáltatások terén, hozzájárulva egy magasabb életszínvonal eléréséhez. Körülöt-
tünk a világ mintha felgyorsult volna, ezért is kell jobban odafigyelnünk a tudatosabb 
fogyasztásra, az energiahatékonyságra és az adatbiztonságra.
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1–2. AZ INTERNET ÁTALAKULÓ SZEREPE

(Ingyenes) szolgáltatás vagy emberi alapjog?

Az internet elterjedése nemcsak az informatikában és a távközlésben hozott forradalmi változásokat. A vi-
lágháló hatására a kultúránk, sőt a nyelvhasználatunk is átalakult. A digitalizáció a munka világára is jelentős 
befolyást gyakorolt, új munkahelyek, munkakörök jöttek és jönnek létre. Átalakult a nemzetközi munka-
megosztás rendje, hiszen egyazon cégen belül gyakran a világ különböző pontjain zajlik a tervezés, a gyártás, 
az adatelemzés, a pénzügyi tevékenység és a stratégiai döntéshozatal, így azok működtetése gyorsabbá és 
költséghatékonyabbá vált. Az élet szinte minden területén találkozunk IKT-eszközökkel, ezek ismerete és 
készségszintű alkalmazása egyre több munkakörben elvárás. A közösségi média a kommunikációs tereket 
és a tartalomfogyasztási szokásokat is alapvetően megváltoztatta, ennek előnyeit és hátrányait nap mint nap 
érzékeljük. Mást jelent az információ és a tudás, új utakon és sokkal rövidebb idő alatt lehet megszerezni, 
mint évtizedekkel ezelőtt. A tudásgazdaság és a digitális hálózatok középpontjában az adatok állnak, melyek 
feldolgozása, értelmezése és elemzése más eszközöket és készségeket igényel, mint korábban. 

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Készítsetek gondolattérképet az internet szerepéről és hatásairól! Kapcsolódjatok a megadott kulcssza-
vakhoz! Csak szavakban, rövid kifejezésekben gondolkodjatok!

2.  Az utóbbi években életünk szinte minden területét átalakították a digitális eszközök, az internet és a kü-
lönböző applikációk. Megbecsülni is nehéz, naponta mennyi időt töltünk internethasználattal.

 a)  Gondold végig, hogy egy átlagos hétköznapon hány hely-
színen, milyen különböző formában és célból veszünk 
igénybe digitális szolgáltatásokat! Készíts rövid vázlatot!

 b)   Milyen különbségek vannak a saját világháló-használati 
mintád és a család többi tagjának internetezési szokásai 
között?

 c)  Keress példát a hétköznapi és a hétvégi internethasznála-
ti szokások közötti különbségekre!

 d)  Hasonlítsd össze a vásárlás és a banki szolgáltatások igény-
bevételének hagyományos és elektronikus formáit! Me-
lyek az elektronikus szolgáltatások legnagyobb előnyei és 
melyek a legfőbb veszélyforrásai?

 e)  Kihez fordulhatnak a felhasználók, ha az elektronikus 
szolgáltatások használata során kár éri őket?

tájékozódás ügyintézés

kereskedelem szórakozás

oktatás egészség

közösség

munkavállalás turizmus biztonság okoseszközök környezet

nyelv

✓ hírek olvasása

✓ közösségi oldalak használata

✓ e-mailek írása

✓ digitális oktatás

✓ e-napló használata

✓ online játék

✓ internetes vásárlás

✓ e-bankolás

✓ ügyfélkapu használata (e-ügyintézés)

✓ részvétel videókonferencián

✓ fi lmnézés, zenehallgatás
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3.  A digitális világ talán legismertebb magyar fejlesztésű cége a Prezi.

a)  Milyen szolgáltatást kínál a Prezi? Milyen módon jelenik meg a Prezinél 
az innováció?

b)  Gyűjts információkat arról, hogyan lett egy startupból tíz év alatt nem-
zetközi hálózattal és tízmilliós felhasználói táborral rendelkező cég! 

c)  Keress példát a Prezihez hasonlóan magyar fejlesztésű startupokra, szol-
gáltatásokra!

4.  Az internethez való hozzáférés fel-
hasz nálók milliárdjait kapcsolja össze 
a világhálóval, azonban az internetel-
érés világszerte óriási különbségeket 
mutat. Válaszolj a kérdésekre a térkép 
segítségével!

 a)  Milyen területi különbségek van-
nak a lakosság internethasználatá-
ban? Milyen okokkal magyarázha-
tók ezek a különbségek? 

 b)  Véleményed szerint hogyan vál-
tozott az internethasználat aránya 
az egyes országokban az utóbbi 
néhány év során?

 c)  Milyen infrastruktúra szükséges 
a globális internetes hálózat lét-
rehozásához? Vannak-e a hálózat 
kiépítésének természeti akadályai?

 d)  Lehet-e magunkat hosszabb távon függetleníteni az internettől és a digitalizációtól? Válaszodat indo-
kold is meg!

5.   Az utóbbi években egyre több országban korlátozták átmenetileg a lakosság internet-
elérését. Vannak, akik az internet-hozzáférést alapvető jognak tekintik, ezért érdemes 
átgondolni a korlátozások okait és lehetséges következményeit is. 

 a)  Nézz utána, hogy Földünk mely országaiban korlátozták a leginkább az internethez 
való hozzáférést az utóbbi években!

 b)  Milyen társadalmi-gazdasági, kulturális következményei lehetnek egy-egy ilyen 
korlátozó intézkedésnek? Gondold végig, hogyan érintené a korlátozás az egyes 
társadalmi csoportokat!

 c)  Véleményed szerint alapvető jogunk korlátozásának számít-e az internetelérés korlátozása? Válaszodat 
indokold!

6.   Az internet adta szabadsághoz egyre több veszély társul. Mivel az adat értékes, az online térben eddig 
nem ismert fenyegetésekkel kell szembenéznünk. Ezek nemcsak a nemzetgazdaság szintjén okozhatnak 
károkat, hanem az egzisztenciánkat, egészségünket is veszélyeztethetik.

 a)  „Azzal, hogy ingyenes internetes szolgáltatásokat veszünk igénybe, saját adatainkat szolgáltatjuk ki egy 
általunk ismeretlen félnek.” – Mennyiben értesz egyet ezzel az állítással?

 b)  Gyűjts példákat az alábbi felhasználói csoportokat fenyegető visszaélésekre, veszélyekre! Próbáld azo-
nosítani az elkövetők motivációit!

 c)  Napjainkban egyre nehezebb hiteles forrásból tájékozódni. Miért?

 d)  Véleményed szerint az álhírek (fake news) terjesztése bűncselekménynek tekinthető-e? 

 e)  Hogyan védekezhet egy átlagos internetező az álhírekkel szemben? Hogyan válhatunk tudatosabb 
médiafogyasztókká?

nincs
adatadat 0%0% 10%10% 20%20% 30%30% 40%40% 50%50% 60%60% 70%70% 80%80% 90%90% 100%100%

1.1. Az internethez való hozzáférés a lakosság százalékában (2019) 

magánszemélyek, egyedi 
felhasználók

gazdasági társaságok
állami intézmények, 

közszolgáltatások
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a) Milyen előnyöket, kényelmi funkciókat biztosít a digitális állam az állampolgárok számára?

b)  Hazánkban a digitális közigazgatás keretében számos különböző szolgáltatást vehetnek igénybe az 
állampolgárok. Látogass el az Ügyfélkapu weboldalára és gyűjts össze néhány alapvető, gyakran használt 
szolgáltatást az alábbi területekhez kapcsolódóan!

személyi okmányok – gépjármű – egészségügy – adó – ingatlan – vállalkozás

c)   Milyen problémák és korlátok merülhetnek fel a digitális 
szolgáltatások használatával kapcsolatban?

d)  Milyen előnyökkel jár az elektronikus személyi igazolvány?

e)  Mit takar az „elektronikus aláírás” kifejezés?

f )   A hagyományos és modern ügyintézés metszetében 
helyezkednek el a korm ányablakok. Hol található a lakó-
helyedhez legközelebb eső kormányablak?

7. Hogyan alakulnak át a szolgáltatások és a nemzetközi hálózatok a digitalizáció korában?

8. A 21. század elején egyre több területen lehet találkozni a képeken látható innovációkkal.

 a)  A gazdaság és a tudomány mely területein lehet hasznosítani ezeket az újításokat? Gyűjts példákat!

 b)  Melyek lehetnek a fenti technológiák alkalmazásának legfontosabb előnyei és korlátai?

9.   A digitális állammá válás hosszú folyamat, amely innovációk sorozatára épül. Ennek a folyamatnak fontos 
eleme a digitális infrastruktúra kiépítése és az online elérhető közszolgáltatások működtetése. Válaszolj a 
kérdésekre az alábbi cikkrészlet segítségével!

drónok
felhőalapú 

szolgáltatások
3D nyomtató wifi , mobilinternet

robotok, mesterséges 
intelligencia

önvezető autók elektromos autók virtuális valóság (VR)

1.2. Innovációk

2005 áprilisában indult el az Ügyfélkapu, a magyar állam elektronikus azonosító rendszere, amely le-
hetővé teszi az e-ügyintézést hazánkban. Az Ügyfélkapun keresztül a felhasználók biztonságos online 
kapcsolatba léphetnek az e-szolgáltatásokat nyújtó állami szervekkel. Bejelentkezés után már több száz 
szolgáltatás érhető el erről az internetes felületről, beleértve az elektronikus adóbevallást és dokumen-
tumfeltöltést, anyakönyvi kivonatokkal, forgalmi engedéllyel és vállalkozói igazolványokkal kapcsola-
tos ügyintézést, de az Ügyfélkapu biztosítja a felsőoktatásba jelentkezők azonosítását is az elektronikus 
felvételi eljárásban.

(Forrás: regi.ugyfelkapu.magyarorszag.hu alapján, módosítva)

1.3. E-személyi igazolvány
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2011 óta már nem India, hanem a Fülöp-szigetek birtokolja a világ leg-
több call centeres dolgozóját foglalkoztató ország címét. A különféle out-
sourcing szolgáltatások biztosítása a Fülöp-szigetek gazdaságának egyik 
húzóágazata, ami jelenleg évi 23 milliárd dollár értéket termel. A 100 
milliós országban közel másfél millióan dolgoznak benne, és a tengeren-
túlon is sokan vállalnak ilyen területen munkát. A Fülöp-szigetek azért 
válhatott globális call center nagyhatalommá, mert a fi atalabbak jelentős 
része jól beszél angolul. Viszonylag kis költséget jelent az egyes vállala-
toknak oda kihelyezni azokat a szolgáltatásaikat, amelyek lebonyolításához a nyelvtudáson kívül általá-
ban csak egy számítógépre és stabil internetkapcsolatra van szükség. [...] Könnyen lehet azonban, hogy a 
virágzásnak hamarosan vége. Ha a mostani tendenciák folytatódnak, a mesterséges intelligencia néhány 
év múlva egyszerűen bekebelezi ezt a területet. [...] Az infokommunikációs technológiák fejlődése révén 
fokozatosan lecserélhetők lesznek azok, akiknek legfontosabb munkaeszköze most a hangjuk. A szolgál-
tatás automatizálása révén és a mesterséges intelligencia fejlődésével az alapszintű munkafolyamatokban 
hamarosan kiváltható lesz az emberi munkaerő. 

(Forrás: https://www.origo.hu/gazdasag/20171109-ot-ev-mulva-angol-nyelv-nem-eleg-tuleles.html nyomán, módosítva)

A globális munkamegosztás egyik leglátványosabb példája a feladatkiszervezés (out sourcing). A transzna-
cionális vállalatok tevékenységeik egy részét (pl. humánerőforrás-menedzsment, bérszámfejtés, adatelem-
zés, ügyfélszolgálat, adminisztráció, informatikai háttértámogatás, marketing) más országokba helyezik át. 
Egyrészt azért, hogy költségeiket lefaragják, másrészt pedig azért, hogy alaptevékenységeik hatékonyságát, 
rugalmasságát növeljék. Az outsourcing célországai jellemzően gyorsan fejlődő ázsiai országok, de hazánk-
ra is jellemző ez a tevékenységi kör. Bár a legtöbb outsourcing tevékenység még mindig a call centerekhez
(telefonos ügyfélszolgálati központok) kötődik, napjainkban már komplex, nagyobb hozzáadott értéket és 
magasabb szintű szaktudást (pl. diagnosztika, robotika) igénylő folyamatokat is kiszerveznek, ha a képzett 
munkaerő a célországban rendelkezésre áll.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  a) Mennyiben tér el az outsourcing a munkaerő-kölcsönzéstől?
 b)  Mitől válhat vonzóvá egy outsourcingban részt vevő munkahely? Milyen képességekkel kell a munka-

vállalóknak rendelkezniük egy ilyen munkahelyen?

2. Válaszolj a kérdésekre az alábbi szemelvény segítségével!

1.4. Animációkat készítő iroda a 
Fülöp-szigeteken 

Hazánkban a feladatkiszervezés egy része szolgáltatóközpontokban (shared service centre, SSC) való-
sul meg. A 2010-es években nemcsak Budapesten, hanem néhány vidéki nagyvárosban is elkezdtek ki-
épülni az SSC-k. Számos nemzetközi nagyvállalat szervezi ki tevékenységei egy részét Magyarországra. 
A területen dolgozók száma meghaladja az 50 ezer főt.

3. Válaszolj a szolgáltatóközpontokkal kapcsolatos kérdésekre!

 a) Melyek lehettek Magyarországon az SSC-k telepítő tényezői?

 b) Munkavállalás szempontjából kik lehetnek az SSC-k „célcsoportjai”?
 c) Mik lehetnek az SSC-kben történő munkavállalás előnyei és hátrányai?

munkaerő üzleti és pénzügyi környezet

kormányzati háttér digitális infrastruktúra

 a)  Mely földrajzi tényezők tehették Indiát és a Fülöp-szigeteket a nemzetközi feladatkiszervezés legna-
gyobb központjaivá?

 b) Melyek lehetnek az outsourcing főbb társadalmi-gazdasági hatásai ezekben az országokban?
 c) Reálisak-e a félelmek a terület jövőjével kapcsolatban? Valóban feleslegessé válhat a humán munkaerő?
 d) Az ázsiai kontinens mely egyéb országai válhatnak vonzóvá az outsourcing számára?
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3. FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

Lehet-e egyszerre hatékony és környezetbarát a közlekedés?

A közlekedés napjainkban hatalmas fejlődésen megy át. Egyre szélesebb körben hódítanak teret az energia-
takarékosabb, kevésbé környezetszennyező, mégis gyors, kényelmes, megfi zethető és fenntartható közleke-
dési módok és megoldások. Az egyéni és a közösségi közlekedés a szemünk láttára alakul át, a települések-
nek és a járműgyártásnak pedig lépést kell tartaniuk a változó társadalmi-gazdasági igényekkel, mégpedig 
úgy, hogy közben megpróbálják a minimálisra szorítani a környezetre gyakorolt hatást. A közlekedésfej-
lesztés azonban rendkívül költséges, a szükséges infrastruktúra megtervezése, megépítése és fenntartása 
pedig az utazóközönség számára átmeneti kényelmetlenséggel jár, viszont a társadalmi-gazdasági fejlődés 
szempontjából elengedhetetlen.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Válaszolj a kérdésekre a képek segítségével!

 a)  Milyen földrajzi adottságok indokolták 
a képeken látható közlekedési eszközök 
létrejöttét? 

 b)  Mennyiben felelnek meg a képeken 
szereplő közlekedési eszközök a környe-
zetbarát, energiatakarékos, fenntartható 
közlekedés igényeinek? 

 c)  Keress példákat hasonlóan különleges 
vagy szokatlan közösségi közlekedési 
megoldásokra!

2.   Milyennek értékelitek lakóhelyetek közösségi közlekedési viszonyait (busz, távolsági busz, vasút, elővárosi 
vasút, villamos, troli, metró)? Hasonlítsátok össze az elérhető közlekedési szolgáltatásokat az alábbi szem-
pontok szerint! Dolgozzatok csoportokban!

 járművek állapota  járatok kihasználtsága  járatsűrűség  utazási idő
 megbízhatóság  jegyárak  utastájékoztatás  biztonság
 átszállási lehetőségek  állomások, megállók állapota  környezetre gyakorolt hatás

 a)  A lakóhelyeteken elérhető közlekedési szolgáltatások mely elemeivel vagytok a leginkább elégedettek?

 b)  Mely területeken kellene a közlekedési szolgáltatásoknak még fejlődnie településeteken? Miért? 

3.1. Vaporetto Velencében 3.2. Gyorsvasút Kínában

3.3. Felvonó Kolumbiában (Medellín) 3.4. Tátrai villamosvasút

Hazánkban nemcsak a bicikliutak hossza gyarapodott az utóbbi évtizedben, de a kerékpárosok száma is 
jelentősen megnőtt. Részben a nagyobb forgalom miatt, de napi szinten alakulnak ki konfl iktusok a kerék-
párosok és a más módon közlekedők között.

3. a)  Milyen előnyei vannak a kerékpározásnak? 

 b)  Gyűjts össze a kerékpározással összefüggő konfl iktushelyzeteket, 
és fogalmazz meg megoldási javaslatokat azokkal kapcsolatban!

 c)  Véleményed szerint kialakulhatnak hazánkban akkora kerékpá-
ros-közösségek, mint Dániában vagy Hollandiában?

 d)  Mennyire ismertek környezetedben a megosztáson alapuló köz-
lekedési formák (pl. biciklikölcsönzés, telekocsi)? Lehet hosszabb 
távon is létjogosultságuk ezeknek a szolgáltatásoknak?

3.5. Forgalmas bicikliút Koppenhágában
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4.  A városi közlekedést illetően több nagyberuházásra is volt példa hazánkban az utóbbi 5-10 évben. Csopor-
tokban dolgozva készítsetek prezentációt az alábbi közlekedési projektekről! Mutassátok be, milyen infra-
struktúrára és eszközökre volt szükség a projektek megvalósításához! Érveljetek a beruházások mellett!

5.   Hazánk közlekedési hálózatának fejlesztésében nagy jelentősége van a gyorsforgalmi úthálózat bővítésének. 
A fejlesztés egyik fő célja, hogy minden megyei jogú város kapjon közvetlen gyorsforgalmi összeköttetést.

 a)  Hogyan változott hazánk gyorsforgalmi úthálózata 
az utóbbi 10-15 évben?

 b)  Jelenleg milyen, a gyorsforgalmi úthálózatot érintő 
további fejlesztések zajlanak hazánkban? Indokold 
a fejlesztések jelentőségét!

 c)  Hogyan lehetne csökkenteni a hazai gyorsforgalmi 
úthálózat Budapest-központúságát? Keress példá-
kat ilyen irányú fejlesztésekre!

 d)  Milyen nehézségek lassítják egy-egy sztrádasza-
kasz építését? Milyen fenntartások fogalmazód-
hatnak meg a sztrádaépítéssel kapcsolatban a 
közelben lakók vagy a természetvédelmi szakem-
berek részéről?

6.   Sokan az elektromobilitásban és az elektromos autókban látják a közlekedés jövőjét. Válaszolj a kérdések-
re a cikkrészlet segítségével!

2020-ban összesen 12 597 elektromos autós 41 millió kilométer megtételére elegendő elektromosságot 
vett fel az országban található 1477 nyilvánosan elérhető töltőpontról. A villanyautózással így 5,1 millió 
tonnányi szén-dioxidtól tudták megmenteni a légkört a magyar autósok, de ha a napenergiával fedezett 
otthoni töltéseket is beleszámolnánk, akkor természetesen ennél is kedvezőbb lenne a villanyautók hoz-
zájárulása a környezetvédelemhez. [...] Az elektromos autókhoz társuló alacsony szén-dioxid-kibo csátás 
egyébként fontos szempont a magyar lakosság körében. A közvélemény-kutatás résztvevőinek 68%-a vá-
lasztotta ezt a tulajdonságot a technológia mellett szóló érvként. [...] Az elektromos autózást már próbá-
lók 74,5%-a egyértelműen pozitív élménnyel gazdagodott, ennek ellenére csupán a válaszadók 41,3%-a 
meri biztosan kijelenteni (és további 30,3% reméli), hogy a következő autója elektromos lesz. 

(Forrás: https://villanyautosok.hu/2021/04/09/igy-all-jelenleg-az-elektromobilitas-hazankban/ nyomán, módosítva)
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3.6. Hazánk gyorsforgalmi úthálózata (2022)

 a)  Milyen érvek szólnak az elektromos meghajtású 
autók használata mellett?

 b)  Vajon miért nem voltak a válaszadók magabiztosab-
bak az elektromos autók vásárlásával kapcsolatban?

 c)  Nézz utána, milyen feltételek mellett lehet ma 
elektromos autót vásárolni!

 d)  Milyen előnyökkel jár a zöld rendszám?

 e)  Milyen infrastruktúrát igényel az elektromobilitás? 

 f )  Megjelenik-e az elektromobilitás lakóhelyed közös-
ségi közlekedésében?

 g)  Milyen tényezők lassíthatják az elektromobilitás terjedését a kevésbé fejlett országokban?

 h)  Néhány országban a 2030-as évekre kivezetnék a benzines és dízeles gépjárműveket. Megvalósítható-
nak tartod ezt az elképzelést?
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4. HAJÓZÁS ÉS LÉGI KÖZLEKEDÉS NAPJAINKBAN

Az idő számít inkább, vagy a távolság?

A nemzetközi vízi és légi közlekedés utas- és teherforgalma az utóbbi évtizedekben sokszorosára nőtt. 
A globalizáció térhódításával a távolságok drámai módon csökkentek, a legtávolibb világrészek is elérhe-
tővé váltak, az utazást is inkább időben, mint távolságban mérjük. A közlekedésben végbemenő moder-
nizáció pedig évről évre több és több árucikk gyorsabb és kiszámíthatóbb szállítását teszi lehetővé, mint 
korábban bármikor a történelem során. Az utasok és konténerek tízmillióit fogadó szupermodern kikötők 
és repülőterek gyakorlatilag a közlekedés legfontosabb csomópontjaivá váltak. A nemzetközi kereskedelem 
és turizmus nagyságrendje a 21. század elején érte el a tetőpontját, ám a gazdasági fejlődésnek a környezet 
szempontjából súlyos következményei vannak.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Válaszolj a kérdésekre a térkép és a képek segítségével!

 a)  Hol helyezkednek el a világ legnagyobb forgalmú kikötői és repülőterei?

 b)  Milyen földrajzi okokkal magyarázható a világ közlekedésében betöltött szerepük?

 c)  Mely egyéb nagyvárosokat sorolnád még a nemzetközi közlekedés fő csomópontjai közé? Válaszodat 
indokold is meg!

 d)  Mely nemzetközi vízi utakat jelölik a térképen elhelyezett csillagok? Milyen szerepet játszanak ezek a 
nemzetközi kereskedelemben?

 e)  Milyen következményekkel járhat, ha a térképen jelzett útvonalak bármelyike átmenetileg hajózhatat-
lanná válik?

 f )  Milyen árucikkek szállítására alkalmas leginkább a hajózás?

 g)  Hogyan veszélyeztetheti a hajóforgalom a természeti és az épített környezetet?

 h)  Miért lehet jelentős a kereskedelmi és turisztikai célú hajózás az 4.5. ábrán szereplő vízi út mentén fek-
vő országok és települések számára?

a legforgalmasabb repülőterek a legforgalmasabb kikötők a legforgalmasabb víziutak

4.1. A világ legforgalmasabb repülőterei, kikötői és vízi útjai

4.2. Konténerhajók az Égei-
tengeren

4.3. Tengerjáró Velence 
kikötőjében

4.4. Az eltorlaszolt Szuezi-
csatorna (2021 tavasza)

4.5. A Duna–Majna–Rajna 
vízi út
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2.  Tanulmányozd hazánk két legnagyobb nemzetközi repülőterének aktuális forgalmi adatait! 

 a) Hasonlítsd össze a táblázatban szereplő adatokat a világ legforgalmasabb légikikötőinek forgalmával!

 b)  Hogyan változott a két repülőtér forgalma a 2010-es években? Melyek a változás okai? 

 c)  Nézz utána, hogyan változott a két repülőtér forgalma 2019 után! Milyen hosszabb távú következmé-
nyei lehetnek ennek a változásnak?

3.   Közép-Európa egyik dinamikusan fejlődő légitársasága a magyarországi székhelyű Wizz Air. 2019-ben 
– fennállása 15. évében – érte el a 200 milliós utasszámot, jelentősége pedig egyre nő. Regionális sze-
repkörén túllépve már az interkontinentális hálózat kiépítése irányába is tett lépéseket. Csoportokban 
dolgozva válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

a)  Mely tényezők járulhattak hozzá a Wizz Air szerepé-
nek növekedéséhez az elmúlt több mint másfél év-
tized során? 

b)  A Wizz Airt szokás fapados vagy diszkont-légitársa-
ságnak is hívni. Mivel szolgált rá ezekre a jelzőkre? 
Miért ajánl a többi légitársasághoz viszonyítva ala-
csonyabb jegyárakat?

c)  A Wizz Air honlapján található járattérkép segítsé-
gével gyűjtsetek információkat a hazánkból induló 
aktuális járatokról!

 d)  Mely nagyobb légitársaságokkal osztozik az európai piacon a Wizz Air? Keressetek példákat!  

 e)  Véleményetek szerint mely európai és azon kívüli célpontokra lenne érdemes a cégnek járatokat indítania?

4.   A repülés jövőjét a megújuló energiaforrások jelenthetik. Válaszolj a kérdésekre a szemelvény segítségével!

Ma hajnalban leszállt Abu-Dzabi repülőterén a Solar Im-
pulse 2. A repülőgép persze nem egyhuzamban tette meg a 
több mint 35 ezer kilométeres utat, tavaly márciusban szállt 
fel ugyanerről a repülőtérről, hogy aztán kisebb szakaszokban 
járja körül a Földet. A Solar Impulse 2 igyekezett bebizonyí-
tani, hogy a környezetkárosító, valamint drága fosszilis üzem-
anyagok helyett van alternatív megoldás. A kísérleti gép útja 
során semmilyen szinten nem károsította a környezetet, és 
bár maga a repülő és a kapcsolódó fejlesztések sok milliárdba 
kerültek, a hasonló járművek sorozatgyártása értelemszerűen már nem emésztene fel ilyen összegeket. 

(Forrás: 24.hu, 2016. július 26. nyomán, módosítva)

4.6. Wizz Air gép

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budapest 8 920 653 8 504 020 8 520 880 9 155 961 10 298 963 11 441 999 13 097 223 14 867 491 16 173 489

Debrecen 19 135 47 746 129 231 145 709 172 212 284 965 318 342 376 041 601 236

4.7. A Solar Impulse 2.

4.1. táblázat. Budapest és Debrecen repülőtereinek forgalmi adatai

 a)  Miért nevezhetjük forradalminak a Solar Impulse 2-t a légi közlekedés jövője szempontjából?
 b)  Milyen formában hasznosította a repülő a megújuló energiaforrásokat? Gyűjts információkat az 

internet segítségével!

 c)  Mely országokban járt a Solar Impulse 2? Nézz utána! Használd a projekt honlapján és YouTube-
csatornáján található videókat!

 d)  Milyen problémák veszélyeztethették a projekt sikerét?

 e)  Milyen korlátai lehetnek a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológia elterjedésének a légi 
közlekedésben és a hajózásban?
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Válaszolj az alábbi kérdésekre a képek segítségével!

a)  Milyen turisztikai erőforrásokkal, egyedi vonzerővel rendelkeznek a képeken látható 
turisztikai célpontok? 

 b)  A turizmus mely típusához köthetők ezek a helyek? Válassz a felsoroltak közül! 

 c)  Mely társadalmi és gazdasági tényezők befolyásolják a turizmus fejlődését?

 d)  Milyen igények hívhatták életre a turizmus e típusait: fi lmturizmus, borturizmus, 
fesztiválturizmus, bevásárlóturizmus? Keress rájuk nemzetközi példákat!

2. a)  Keress példákat a multiplikátor-hatásra az ábra segítségével!

 b)  Mely gazdasági ágazatokban lehet elsősorban számítani erre a hatásra? Miért?

5. A TURIZMUS – LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK

Van-e határa a növekedésnek?

A gazdasági növekedés szempontjából az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb nyertese az idegenforga-
lom. Szinte mindenhol nőtt a beutazó turisták száma, számos új látványosság nyílt meg a látogatók előtt, 
az idegenforgalom fejlődése pedig munkahelyeket teremtett, és bővülő bevételeket eredményezett. Az 
országok vezetői felismerték – és egyre tudatosabban próbálják kihasználni – a turizmusban rejlő gaz-
dasági lehetőségeket. A turisztikai erőforrások egyedi kombinációi és a látogatók bővülő igényei lehe-
tővé tették, hogy a turizmus számos típusa kialakulhasson. Noha a turizmus a globalizáció egyik nagy 
kedvezményezettje, dinamikus növekedése ellenére is törékeny ágazat maradt: fejlődését egy természeti 
katasztrófa, politikai-gazdasági válság vagy akár egy világjárvány képes évekre visszavetni. A folyamatos 
növekedés és a nagyobb jövedelem reménye azonban egy idő után negatív hatásokhoz vezet, különösen 
ott, ahol a turisztikai kapacitások már elérték teljesítőképességük határait, bővítésükre pedig csak kör-
nyezeti károkozás vagy társadalmi problémák árán lenne lehetőség. 

                                       
 sportturizmus 
 egészségturizmus 
 kulturális turizmus 
 konferenciaturizmus 
 falusi turizmus
 ökoturizmus 
 téli turizmus 
 vallási turizmus 
 aktív turizmus
 szolgáltatásturizmus

 Gízai piramisok (Egyiptom)

 Hollywood (USA)  Jeruzsálem  A kínai nagy fal  Norvégia

 Hévíz  Sydney Alpok (Ausztria)

5.1. Turisztikai erőforrások, egyedi vonzerők

A turizmusból származó bevételek, a turisták köl-
tése a gazdaság egészének a fejlődésére hatással 
van, további bevételeket generál a gazdaság kü-
lönböző szektoraiban. Ezt a tovagyűrűző hatást 
multiplikátor-hatásnak is nevezik, hiszen ennek 
köszönhetően egy egységnyi jövedelem akár már 
rövid távon is megsokszorozódhat. 

TURIZMUSBÓL 
SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK

háztartások

helyi vásárlók

központi költségvetés

vállalkozásokönkormányzatok
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3.   A luxusturizmus célcsoportjai a magas jövedelmű, egyedi igényekkel rendelkező, exkluzív szolgáltatá-
sokra vágyó turisták. Nemzetközi célpontjaival ma már elsősorban a közösségi oldalakon találkozhatunk. 
Válaszolj az alábbi kérdésekre a képek segítségével!

 a) Miért váltak a tehetős turisták kedvelt célpontjaivá a képeken látható üdülőhelyek?
 b) Milyen turisztikai erőforrásokkal rendelkeznek e célpontok?
 c) Hogyan formálja a képeken szereplő helyekről alkotott képet a közösségi média?

4.   A legnépszerűbb turisztikai célpontokon már évekkel ezelőtt felütötte a fejét a túlturistásodás, mely-
nek hatásai túlmutatnak a turizmusból származó gazdasági előnyökön: természeti károk és társadalmi 
konfl iktusok kísérik. Válaszolj a kérdésekre a szemelvények segítségével!

 a)  Mikor beszélhetünk túlturistásodásról? Mely tényezők határozzák meg egy adott turisztikai célpont 
befogadóképességét? 

 b)  Milyen konfl iktusokhoz, környezeti károkhoz vezethet a tömegturizmus? 
 c)  Milyen eszközökkel lehet a turistaözön okozta problémákat kezelni, enyhíteni?
 d)  Milyen következményei lehetnek a túlturistásodás szabályozására irányuló korlátozó intézkedéseknek? 
 e)  Mely európai nagyvárosok kerülhetnek még Barcelonához és Velencéhez hasonló helyzetbe?
 f )  Vannak-e hazánkban túlturistásodástól fenyegetett helyek?

5.   A nemzetközi turizmus fejlődésével és a turisztikai célpontok kínálatával párhuzamosan a látogatók köre, 
szokásai és igényei is megváltoztak. Milyen a 21. század turistája? Készítsétek el a turista profi lját a követ-
kező kérdések segítségével!

 a)  Milyen forrásokból tájékozódik? Honnan szerez motivációt? Rendelkezik-e nyelvtudással?
 b)  Milyen célpontokat, programokat, élményeket keres? Milyen igényei vannak (pl. szállás, programok)?
 c)  Milyen szolgáltatások állnak a rendelkezésére (pl. az utazásszervezés, a szállásfoglalás, a navigáció terén)?

A Machu Picchu szűk kőútjait átlagosan napi 
4000-4300 ember koptatja. Az új szabályok sze-
rint minden látogató legfeljebb négy órát tölthet 
el a romvárosnál – azért, hogy egyenletesebb le-
gyen a turisták eloszlása.

Barcelonára is évről évre egyre többen kíváncsiak. 
Lakói már élhetetlennek gondolják, folyamatos de-
monstrációkat szerveznek a tömeg és az ingatlan-
árak brutális mértékű emelkedése miatt.

A nászutasok favoritja, Bali egykor érintetlen 
paradicsoma ma az első három legkeresettebb 
egzotikus úti cél között szerepel. A látogatókra ki-
szabott turisztikai adót infrastrukturális és egyéb, 
környezettel kapcsolatos fejlesztésekre költik.

Velencében már tizenöt-húsz évvel ezelőtt is 
irreálisan sokan voltak, elsősorban az egynapos 
turisták miatt, akik nem is maradnak a városban, 
csupán őrült tempóban végignézik a kötelezően 
megtekintendő látványosságokat. A város illeté-
ket vezetett be az egynapos turistákra.

A gyönyörű horvát kikötővárosban, Dubrovnik-
ban forgatták a Trónok harca sok jelenetét, ezért 
azoknak is vonzóvá vált a város, akik nem is tud-
tak a létezéséről. Ezért is hozták létre a „Tiszteld 
a várost!” mozgalmat, mely a fenntartható turiz-
musról szól. A vezetett csoportok egyszerre ma-
ximum nyolc fővel indulnak, és próbálják négy 
évszakossá tenni a várost.

Szantorinin nemcsak a tömeggel van probléma, 
hanem a légszennyezéssel is, hiszen számos komp, 
tengerjáró hajó köt ki a szigetnél. Most 8000 fő/
napban maximálták a kikötőkből érkezők számát. 
Emellett a görögök szeretnék felhívni a fi gyelmet 
országuk további izgalmas úti céljaira is.

5.2. A luxusturizmus néhány célpontja 5.3. Szelfi  a neuschwansteini kastéllyal

(Forrás: roadster.hu, 2019 https://roadster.hu/visszafordithato-meg-tulturistasodas/ nyomán módosítva)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 Maldív-szigetekCancún Dubaj
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3.   Mely tényezők akadályozhatják ezeket az országokat abban, hogy a turizmusban rejlő lehetőségeket 
kihasználják?

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Gyűjts példákat ökoturisz-
tikai tevékenységekre a 
térképen bejelölt úti célokkal 
kapcsolatban! Keress hason-
lóságokat az egyes célpon-
tok „kínálatában”!

2.   Hogyan kapcsolódnak az 
ábrán elhelyezett fogalmak 
a fenntartható turizmus 
megadott szempontjai-
hoz? Keress kapcsolódási 
pontokat, és indokold meg 
a választásaidat!

6. FENNTARTHATÓ TURIZMUS

Mitől válik fenntarthatóvá az idegenforgalom?

A fenntartható vagy ökoturizmus egy jó alternatívát kínál a tömegturizmussal szemben. Az ökoturizmus 
célja nemcsak a természetközeli tájak meglátogatása és a turisták igényeinek kiszolgálása, hanem az isme-
retterjesztés, a szemléletformálás és a környezettudatosság erősítése is.

Yellowstone
Nemzeti Park

Costa Rica

Izland
Duna-delta

Nepál

Thaiföld Palau
Kenya

Galápagos-
szigetek

6.1. Az ökoturizmus legismertebb 
célpontjai

6.2. Látogatók a Yellowstone 
Nemzeti Parkban

6.3. Indonéz ökofalu 6.4. Turistaház a Magas-Tátrában

Az utóbbi években jelentősen megnőtt az érdeklődés az egzotikusnak tartott, gazdaságilag kevésbé fejlett, 
sokáig elzárt országok iránt is. 

víz és energia

munkaerő

helyi kultúra

élővilág

jogi háttér

szennyezés

programlehetőségek oktatás, képzés turisták száma

újrahasznosítás

hulladék

munkahelyek

országimázs

infrastruktúra, közlekedés

FENNTARTHATÓ 
TURIZMUS

társadalmi 
szempontok

környezeti 
szempontok

gazdasági 
szempontok
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Az ökoturisztikai célpontok listáján előkelő helyen szerepelnek a nemzeti parkok, a természetvédelmi te-
rületek és a világörökségi helyszínek, de ez nem jelenti azt, hogy minden nemzeti parkban azonos fenntart-
hatósági szempontok érvényesülnek. Ezzel szemben viszont számos olyan turisztikai célpont van, amelyek 
valóban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a turizmus ökológiai lábnyomát minimalizálják, de nem esnek 
természetvédelmi oltalom alá. 

4.   Hazánk mely nemzeti parkjai lehetnek ideális célpontjai 
az ökoturizmushoz kapcsolódó alábbi tevékenységeknek? 
Gyűjts példákat!

5.   Costa Rica az ökoturizmus egyik leg-
népszerűbb célpontja. Válaszolj az 
ország turizmusához kapcsolódó 
kérdésekre a források segítségével!

 a)  Hol helyezkedik el Costa Rica? Milyen természeti adottságok adják az ország turisztikai vonzerejét? 
 b)  Miért tűnik Costa Rica az ökoturizmus szempontjából tökéletes célpontnak? Indokold meg!
 c)  Milyen kikapcsolódási lehetőségeket nyújt az ország a látogatók számára? Látogass el a visitcostarica.com

oldalra, és az ott elérhető információk, videók segítségével gyűjtsd össze ezeket!
 d)  Costa Rica energiaszükségletét szinte teljesen megújuló energiaforrásokból fedezi. Mely energiaforrá-

sok hasznosítását teszik leginkább lehetővé az ország földrajzi adottságai?
 e)  Hogyan segíthette elő a turizmus felfutása az ország társadalmi-gazdasági fejlődését?
 f )  Milyen problémák árnyalhatják Costa Rica turisztikai sikereit? Sorolj fel néhányat!

1973

Hortobágyi

1975

1976

1985

Kiskunsági

Körös–Maros

nemzeti park

tájvédelmi körzet

Bükki

Aggteleki

Fertő–Hanság

Duna–Ipoly

Balaton-felvidéki

Duna–Dráva

Őrségi

1991

1997

1997

1997

1997

1996
6.5 Hazánk nemzeti 
parkjai

FOLDRAJZ_11_tordelt_2.indd   63FOLDRAJZ_11_tordelt_2.indd   63 2022. 06. 07.   17:082022. 06. 07.   17:08



64

7. SZOLGÁLTATÁSOK A 21. SZÁZADBAN – PROJEKTMUNKA

A legismertebb tudományos ismeretterjesztő magazin, a 
National Geographic nemzetközi honlapja a 2020-ra leg-
inkább ajánlott 25 utazási célpont közé sorolta a Magyar-
országon átívelő Országos Kéktúra útvonalát. A hazánk 
északi tájain végighaladó, az Írott-kőtől Hollóházáig tartó, 
folyamatos, jelzett turistaút hossza több mint 1100 kilo-
méter, amely 27 szakaszból áll. Az útvonalon 152 bélyeg-
zőpont is várja a túrázókat. A teljesítők száma évről évre 
rekordot dönt.

(Forrás: https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/05/a-vilag-legjobb-
25-turisztikai-celpontja-koze-kerult-a-magyar-kektura-utvonala)

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

–  Gyűjtsetek információkat a túramozgalom eredeti és 
jelenlegi céljairól! Használjátok a mozgalom honlapját 
(https://www.kektura.hu/), illetve az internetre feltöltött 
videókat!

–  Az utóbbi években jelentősen megnőtt a túrázás és 
természetjárás iránti érdeklődés. Mely tényezők állhatnak 
a népszerűség hátterében?

–  Milyen korlátokkal, problémákkal és kihívásokkal 
találkozhatnak a túrázók? Hogyan lehet ezekre tudatosan 
készülni?

UTAZÁSTERVEZÉS

Az Országos Kéktúra kétségkívül hazánk leg-
népszerűbb túramozgalma, egyben az Országos 
Kékkör leghosszabb egysége is. A 2580 kilomé-
ter hosszú Országos Kékkör magában foglalja az 
Alföldi Kéktúrát és a Rockenbauer Pál Dél-du-
nántúli Kéktúrát is. Dolgozzatok csoportokban!
Keressétek meg az Országos Kékkör iskolátok-
hoz, lakóhelyetekhez legközelebb eső szakaszát! 
Igény szerint választhattok tetszőleges résztávot 
is! Az internet segítségével tájékozódjatok a vá-
lasztott szakaszt illetően (szakasz hossza, ajánlott 
szintidő, szintemelkedés, látnivalók, pecsételőhe-
lyek, nagyobb odafi gyelést igénylő pontok stb.)!
Tervezzétek meg egy „ottalvós” kirándulás rész-
leteit! Készítsetek hozzá egy vázlatos költség-
vetést is! A csoport tulajdonságainak (létszám, 
életkor, állóképesség, túrázási tapasztalat, egye-
di igények) és a túraszakaszok eltérő kihívásai-
nak ismeretében tervezzetek! 

UTAZÁS: Vegyetek fi gyelembe több közlekedési 
eszközt (vonat, távolsági busz, gépkocsi, bé-
relt busz) is a tervezés során! Mérlegeljétek az 
időben és anyagilag legkedvezőbb opciót!

SZÁLLÁS: Tervezzetek úgy, hogy el fogtok töl-
teni egy éjszakát egy kereskedelmi szálláshe-
lyen! Számoljatok egyszeri étkezéssel (vacso-
ra vagy reggeli) is!

PROGRAM: Az útvonalválasztástól és az időtől 
függően döntsétek el, belefér-e egy rövid ki-
egészítő program (pl. múzeum- vagy kaland-
park-látogatás, kilátó megtekintése, strando-
lás) a kirándulásba!

ESZKÖZÖK: Gondoljátok át, milyen eszközökre, 
ruházatra és applikációkra (pl. Természetjáró) 
lehet szükségetek a kirándulás során! 
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V. 

Az éghajlatváltozás napjaink és az előttünk álló évtizedek legjelentősebb kihívása. 
Lehetséges hatásainak csak egy részét láttuk még, következményei pedig nemcsak 
az apró szigetországokban vagy a sarkvidékek környékén lesznek érzékelhetők, de a 
Kárpát-medence időjárását és élővilágát is jelentősen befolyásolják majd. Az üvegház-
gázok kibocsátásának csökkentése és a globális felmelegedés ütemének lassítása mel-
lett az alkalmazkodás válik majd a jövő kulcskérdésévé, a megoldások megtalálásában 
pedig nagy szerep hárul a gazdaságilag fejlettebb országokra. A nemzetközi összefo-
gás elengedhetetlen, de a kisebb közösségek és az egyének is sokat tehetnek azért, 
hogy környezetünk a változó éghajlat ellenére is élhető maradjon.

Az éghajlatváltozás kérdései
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1. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ALAPJAI

Ez a klímaváltozás is olyan, mint az eddigiek?

Földünk éghajlata bolygónk kialakulása óta szüntelen változásban van. A földtörténet során melegebb és 
hidegebb időszakok váltották egymást, amelyek nyomot hagytak bolygónk arculatán. Korunk éghajlatának 
változását is a ciklikusan megjelenő kozmikus változások számlájára írhatnánk, ha nem jelent volna meg az 
ember, hogy tevékenységével a földi légkör összetételét megváltoztatva új korszakot nyisson a bolygó törté-
netében. Az emberi tevékenység eredménye a 20. század második felében vált egyértelművé. Az azóta eltelt 
időszak adatai és tapasztalatai pedig azt bizonyítják, hogy a jelenlegi klímaváltozásért elsősorban már nem 
a természeti tényezők, hanem az emberiség a felelős. Az éghajlatváltozás mélyreható, szerteágazó folyama-
tokhoz vezet a társadalmi és gazdasági élet minden szintjén.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Az alábbi három kifejezés jelentését gyakran összekeverik. A korábban tanultak segítségével határozzátok 
meg, mit takarnak ezek a kifejezések, és miben különböznek egymástól!

üvegházhatás – globális felmelegedés – éghajlatváltozás

A jelenleg tapasztalható globális felmelegedés abból a szempontból nem egyedi, hogy a földtörténetben 
voltak igen hosszú, a mainál jóval melegebb és hidegebb periódusok is. 

2. a)  Milyen bizonyítékaink vannak erre? Miről „árulkodnak” a kőzetek, az ásványkincsek és a felszínformák? 
Milyen okai lehettek a Föld története során bekövetkezett hőmérséklet-változásoknak?

 b)  Nézz utána, melyik volt az első ipari forradalom előtti utolsó olyan időszak, amely jelentős éghajlati 
változást hozott! Milyen hatással volt ez a változás az akkori társadalmak életére?

 c)  Állapítsd meg az 1.1. ábra segítségével, milyen összefüggés van a Föld utóbbi 140 évében tapasztalt 
átlaghőmérséklet-növekedés és a szén-dioxid kibocsátásának változása között!

 d)  Nézz utána, hogyan változott más üvegházgázok mennyisége ugyanebben az időszakban!

 e)  Véleményed szerint hogyan módosulna a fenti tendencia a fosszilis tüzelőanyagok kivezetésével és a 
kibocsátás azonnali megszüntetésével? 

 f )  Gyűjts példákat az egyes gazdasági tevékenységekhez kötődő üvegházgáz-kibocsátásra!

1.1. A Föld átlaghőmérséklet-növekedésének és a 
légkör szén-dioxid-tartalmának kapcsolata

1.2. Az üvegházhatású gázok kibocsátása gazdasági 
tevékenységek szerint
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13,2

13,6

14,0

14,4

14,8 400

370

340

310

280

(ppm)(°C)

a Föld átlaghőmérséklete
a légkör szén-dioxid-tartalma

Egyéb energia 10%

Ipar 21%

Közlekedés 14%

Épületek 6%

Villamosenergia-
és hőtermelés 25%

Mezőgazdaság 24%
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5.  Válaszolj a kérdésekre az ábrák és az internet segítségével!

 a) Melyik szélrendszer és mely tengeráramlások vesznek részt az El Niño és a La Niña kialakulásában?

 b) Mire utal a jelenségek neve?

 c)  Milyen éghajlati változások, időjárási események fi gyelhetők meg az El Niño- és La Niña-években az 
egyes kontinenseken?

 d) Miért tekinthető globális hatásúnak a két jelenség?

3.  Hogyan befolyásolták és befolyásolják a Föld éghajlati viszonyait az alábbi tényezők?

4.  A szemelvény segítségével válaszolj a kérdésekre!

1.3. Albedó (sugárzás-visszaverő 
képesség)

1.4. Tengeráramlások  1.5. Vulkanizmus

A feljegyzések kezdete óta 2020 volt a legmelegebb év Európában, a globális adatok szerint pedig 2016 
és 2020 tartja a rekordot – közölte az Európai Unió Copernicus klímaváltozási szolgálata. A Föld átlag-
hőmérséklete 1,25 Celsius-fokkal haladta meg 2020-ban az első ipari forradalom előtti szintet, csakúgy, 
mint 2016-ban. Az elmúlt évtized volt a valaha mért legmelegebb időszak a Földön. A kutatók kieme-
lik, hogy 2020-ban jelentős felmelegedést lehetett tapasztalni a sarkvidékeken és Európában, emellett 
rekord számú trópusi vihart jegyeztek fel az észak-atlanti övezetben. A Copernicus megjegyzi ugyan-
akkor, hogy 2016-ban az El Niño csendes-óceáni jelenség 0,1-0,2 Celsius-fokkal emelte meg a globális 
hőmérsékletet.  (Forrás: MTI, VG, Portfolio nyomán módosítva, 2021. január)

 a) Mennyiben igazolják a szövegben szereplő adatok az 1.1. ábrán látható változásokat?

 b)  Az éghajlatváltozást kutató szervezetek munkájában fontos szerepet töltenek be a klímamodellek. 
Milyen céllal készülnek? Milyen eszközök és adatok szükségesek a modellek elkészítéséhez?

 c)  Hogyan változott a Föld átlaghőmérséklete 2020 óta? Születtek új hőmérsékleti rekordok az azóta eltelt 
időszakban? Nézz utána!

Az előző szemelvény említést tesz egy légköri-óceáni jelenségről, az El Niñóról, amely a La Niñával együtt 
néhány évente visszatérő változásokat idéz elő a Föld éghajlatában. E jelenségekkel kapcsolatban még van-
nak tudományos kérdőjelek, de a rendszeres időközönként tapasztalható éghajlati hasonlóságok alátá-
masztják a kutatók előrejelzéseit. 

1.6. Az El Niño 1.7. A La Niña
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2. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI

Miért tekinthető az éghajlatváltozás globális problémának?

Az éghajlatváltozás és a nyomában érkező környezeti, társadalmi és gazdasági hatások meglehetősen ijesztő 
képet festenek a 21. század előttünk álló évtizedeiről. A sarkvidéki és a magashegységi jég olvadása már 
évtizedek óta érzékelhető, és az időjárási szélsőségek is egyre inkább mindennapjaink részét képezik, de a 
várható hatások többségére és az általuk beindított láncreakciókra még inkább csak tudományos modellek-
ből, előrejelzésekből tudunk következtetni. Az egyes földrészeken gyakoribbá váló jelenségekre, természeti 
katasztrófákra történő felkészülés komoly kihívások elé állítja a tudományos és gazdasági élet szereplőit és 
a társadalom tagjait, arra sarkallva őket, hogy gondolják át az alkalmazkodás lehetőségeit.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Az éghajlatváltozás várható hatásai időben és térben egyenetlenül, változó gyakorisággal és intenzitással 
jelennek meg az egyes földrészeken, de az előrejelzések szerint egyetlen térség sem mentesül majd a 
következmények alól. Válaszolj a kérdésekre a térkép segítségével!

 a)  Hogyan jelennek meg az éghajlatváltozás várható következményei az egyes földrajzi övezetekben?

 b)  Várhatóan mely földrészeket érintik majd leginkább az éghajlatváltozás következményei? Hasonlítsd 
össze az egyes kontinensek veszélyeztetettségét! Milyen földrajzi okokkal magyarázhatók a különbsé-
gek?

 c)  Véleményed szerint a várható veszélyek közül melyik fenyegeti a legtöbb embert? Indokold meg a 
választásodat!

 d)  Az éghajlatváltozás nyomán gyakoribbá váló természeti katasztrófák várhatóan a fejlett vagy a fejlődő 
országokat érintik majd inkább?

 e)  Milyen mértékben tartozik hazánk és a Kárpát-medence az éghajlatváltozás miatt veszélyeztetett térsé-
gek közé?

trópusi
viharok

emelkedő tengerszint,
árvíz

erdő- és
bozóttüzek

betegségek
terjedése

biodiverzitás
csökkenése

elsivatagosodás

jég és permafroszt
olvadása

szélsőséges
időjárás

vízkészletek
csökkenése

2.1. Az éghajlatváltozás várható következményei az egyes földrészeken
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2.  Az alábbi képek az éghajlatváltozás egy-egy ismert következményét mutatják. 

 a)  Milyen földrajzi tényezők és folyamatok állnak a képeken látható jelenségek hátterében?

 b)  A képeken ábrázolt jelenségek közül melyeknek lehetnek a klímaváltozástól eltérő okai is? Miért?

 c)  Keress rövid videókat az interneten a fenti jelenségekhez kapcsolódóan! Gyűjtsd össze azokat a mód-
szereket, stratégiákat, amelyek elősegítik a lakosság alkalmazkodását az adott problémához!

3.   Gondold végig, milyen láncreakciót indíthatnak be a térképen és a képeken látható természeti változások, 
jelenségek az élet különböző területein! Az alábbi példa mintájára készíts logikai láncokat a klímaváltozás 
várható környezeti következményeinek társadalmi és gazdasági hatásairól az egyes földrészeken!

4.  Keress példákat...

2.2. Olvadó gleccser Alaszkában 

2.5. Hőhullám Párizsban 

2.3. Hurrikán Floridában

2.6. Pusztuló partok Kelet-Angliában 

2.4. Erdőtüzek füstje Sydney felett

2.7. Vízhiány Fokváros közelében

tartósan magas 
nyári hőmér-
séklet, extrém 
szárazság, szél

➜
erdő- és bozót-
tüzek terjedése

➜

lakosság kime-
nekítése, épüle-
tek megsemmi-
sülése

➜
menedék, 
segély 
biztosítása

➜
romok eltakarí-
tása, újjáépítés 
(ha lehetséges)

…olyan kis területű 
országokra, amelyeket 
egyszerre az éghajlatvál-
tozás több következmé-
nye is veszélyeztet!

…olyan helyekre, ahol 
a változó éghajlat miatt 
megnőhet a turisták 
száma!

…olyan természeti cso-
dákra, látványosságokra, 
amelyek akár el is tűn-
hetnek a klímaváltozás 
következményei miatt! 

…olyan helyekre, ahol már 
történtek konkrét lépések 
a klímaváltozásra való 
felkészülést illetően!

…olyan nagyvárosokra, 
ahol egyre gyakrabban 
kell majd a fenti követ-
kezmények egyikével 
számolni!
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3. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS ADAPTÁCIÓ – ESETTANULMÁNYOK

Melyek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás lehetőségei és korlátai?

Bár globális folyamatról beszélünk, az éghajlatváltozás hatásai a világ különböző térségeiben eltérő módon 
jelentkeznek. Ebből következően az egyes országok veszélyeztetettsége, sérülékenysége is eltérő. A nagy 
kiterjedésű, változatos éghajlati és domborzati adottságokkal rendelkező országok már a határaikon belül is 
többféle kihívásra kell hogy megoldást találjanak – és erre gazdasági fejlettségük függvényében jó esélyük 
is lehet. Az apró szigetállamok egy részének azonban a fennmaradása múlik azon, hogy képesek lesznek-e 
alkalmazkodni a változásokhoz. A lecke két, földrajzi szempontból jelentősen különböző országcsoport pél-
dáján keresztül mutatja be, hogy a klímaváltozás hatásai túlmutatnak a környezeti folyamatokon, és súlyos 
társadalmi-gazdasági következményekhez is vezethetnek.

A sivatag peremén – az éghajlatváltozás veszélyei a Száhel-övben

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. a) Foglald össze röviden, hol található a Száhel-öv, és milyen természeti viszonyok jellemzik!

 b)  Mi jellemzi a Száhel-öv országainak népességét és gazdasági fejlettségét?

 c)  Miért sorolják ezt a térséget a klímaváltozás által leginkább veszélyeztetett régiók közé?

 d)  Az alábbi szemelvény és internetes források segítségével gyűjtsd össze, milyen előnyökkel járhat a 
Nagy Zöld Fal projekt a környezeti állapot és a társadalmi-gazdasági fejlődés szempontjából! 

 e)  Mely tényezők, változások akadályozhatják a Nagy Zöld Fal projekt megvalósítását?

 f )  Mely nagytájak, régiók környezeti problémáira jelenthetne megoldást a Nagy Zöld Falhoz hasonló táj-
átalakítás?

A Nagy Zöld Fal egy hatalmas környezetvédelmi projekt. A résztvevő országok egy nagyjából 8000 kilomé-
teres zöld sávot húznak fel a Száhel-övben, a Szahara déli határánál, amely így a teljes kontinenst átszelné 
Szenegáltól Dzsibutiig. [...] Az eredeti terv szerint egy 16 kilométer széles erdősáv jött volna létre, ám a terv 
kivitelezhetetlennek bizonyult. A szakemberek szerint inkább a hatékonyabb művelési módszerek megta-
nítása, a fák védelme, a fenntartható vízgazdálkodás jelentheti a valós megoldást. [...] A cél az, hogy 2030-ra 
1 millió négyzetkilométernyi területet állítsanak vissza, ami 250 millió tonna szén-dioxidot segítene meg-
kötni és 10 millió zöldmunkahelyet teremtene. Mivel a térség lakossága folyamatosan növekszik, a vissza-
zöldítésre reálisan 10-15 év állhat rendelkezésre, mielőtt a sivatagosodás visszafordíthatatlan méreteket ölt. 
Ha sikerrel járnak, a kész „fal” háromszor akkora lesz, mint a Nagy-korallzátony. (Forrás: https://www.travelo.hu/
tavol/20190923-szenegal-dakar-nagy-zold-fal-keszul-afrikaban-a-sivatagosodas-megallitasara.html alapján)

3.1. Falu Nigerben 3.2. A víz Szene gálban is óriási kincs
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Olvasd el a szemelvényt, és válaszolj a kérdésekre!

-

 a)  Milyen közös földrajzi jellemzőkkel rendelkeznek a szemelvényben felsorolt országok? 

 b)  Mely folyamatok hozták létre és mely folyamatok pusztíthatják el az országokat alkotó korallszigeteket? 

 c)  Milyen megoldásokkal lehetne megvédeni az emelkedő tengerszint által fenyegetett területeket és az 
ott élő közösségeket? Internetes videók és képgalériák segítségével tegyetek virtuális sétát Tuvalun és 
Kiribatin! Megvalósíthatók-e a javasolt megoldások Tuvalu és Kiribati esetében? 

 d)  Földrajzi helyzetét és természeti erőforrásait tekintve a Maldív-szigetek jelentősen különbözik a többi 
felsorolt országtól. Miért? Hogyan befolyásolják a tengerszint-emelkedés elleni védekezést az ország 
gazdasági lehetőségei?

2.   A Száhel-öv országai már régóta küzdenek az elvándorlással, de a fenti szigetállamok népessége is hama-
rosan csökkenésnek indulhat. 

  Mely földrészek, régiók válhatnak a közeljövőben a klímaváltozás miatt vándorlásra kényszerülő emberek 
kibocsátó térségeivé? Indokold meg a válaszodat!

Harcban az emelkedő tengerszinttel – 
szigetállamok a klímaváltozás frontvonalában

Tuvalu egy apró, a közvélemény számára szinten ismeret-
len példája azoknak a szigetállamoknak, amelyekre köz-
vetlen veszélyt jelent az óceánok vízszintjének emelkedése. 
Ezek az országok lehetnek az éghajlatváltozás első áldoza-
tai, hiszen kis területűek, és legmagasabb pontjuk is alig 
pár méterrel emelkedik a tengerszint fölé. A környezeti 
változások nemcsak a lakosság elvándorlásával, hanem az 
államiság megszűnésével is fenyegetnek. 

3.3. Tuvalu 
madártávlatból

Kiribati már 2015-ben kinyilvánította, hogy a klímaváltozás 
veszélyezteti a létét. A 33 korallszigetből álló csendes-óceáni 
ország az egyre emelkedő vízszint miatt valószínűleg ment-
hetetlen, vagyis még ebben az évszázadban el fog süllyedni. 
Minden bizonnyal Kiribati lesz az első ilyen állam, de a Mal-
dív-szigetek, a Marshall-szigetek és Tuvalu jelentős része is 
hasonló sorsra juthat. Kiribatin az első komoly problémát 
az okozhatja, hogy a tengervíz szintjének emelkedése miatt 
a szárazföldön lévő édesvízkészletek fokozatosan elapad-
nak. Ennek következtében a lakosság egy része kénytelen 
lesz elköltözni. Nemcsak azért, mert nem lesz ivóvíz, hanem azért is, mert az öntözés lehetőségének 
megszűnésével a helyi élelmiszertermelés is akadozni kezd.

(Forrás: https://g7.hu/vilag/20190707/jogilag-mi-tortenik-ha-egy-orszag-
megszunik-mert-elsullyed-az-oceanban/ nyomán, módosítva) 

3.4. Halpiac Kiribati központjában
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mai olasz és balkáni
nagyvárosokéhoz

hasonló klíma

évszakok eltolódása,
köztes évszakok rövidülése

nagyobb egyszeri
csapadékmennyiség

szélsőséges időjárási események
gyakorisága növekszik 

intenzívebb és pusztítóbb
viharok

villámárvizek

folyók vízjárásának
változása

hosszabb csapadékmentes
időszakok

talajvízszint
csökkenése

aszály

forróbb nyarak

gyakoribb és
hosszabb

hőhullámok

enyhébb telek

kevesebb
fagyos nap

tavak kiszáradása

emelkedő évi középhőmérséklet + változó évi csapadékeloszlás

4. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI 
MAGYARORSZÁGON

Milyen környezeti és társadalmi-gazdasági változásokat hozhat hazánk számára a 
klímaváltozás?

Napjainkban egyre gyakrabban hallunk pusztító viharokról, erdőtüzekről, vízhiányban szenvedő nagyvá-
rosokról. Mivel az érintett területek nagyon távol fekszenek hazánktól, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy 
a mi életünket nem – vagy csak alig – érintik ezek a jelenségek. Holott a Kárpát-medence térsége és benne 
Magyarország sem mentesül a klímaváltozás hatásai alól. Ezek egy része már évek óta egyértelműen érzé-
kelhető: legyen szó napi időjárási rekordokról, hőségriadós időszakokról vagy a szinte teljesen hómentes 
telekről. A kutatók szerint a kevésbé kedvezőtlen éghajlati változások is 2-3 °C-os átlaghőmérséklet-növe-
kedéssel járnak majd a 21. század második felében. Közvetlen környezetünk természeti viszonyai várhatóan 
néhány generációnyi idő alatt jelentős változásokon fognak keresztülmenni.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Korábbi tanulmányaid segítségével idézd fel hazánk éghajlatának főbb jellemzőit! 
 a) Mely tényezők alakítják hazánk és a Kárpát-medence éghajlatát?
 b) Hogyan alakulnak az év során a hőmérsékleti és a csapadékviszonyok a Kárpát-medencében? 
 c) Mennyi az évi középhőmérséklet és az évi csapadékmennyiség hazánkban? 
 d) Melyek hazánk és a Kárpát-medence legmelegebb és legcsapadékosabb tájai?

2.   Tanulmányozd az éghajlatváltozás várható környezeti hatásait bemutató ábrát! Mely hatások vannak már 
jelen az életünkben, és melyek vonatkoznak inkább a jövőre?

4.1. Az éghaj-
latváltozás 

környezetre 
gyakorolt 

hatásai 
hazánkban

4.2. A Duna 
alacsony 
vízállása 

2018 nyarán

4.3. Viharfelhők 
a Balaton felett
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3.   Gondold át, hogyan alakulhat át a környezet a 4.1. ábrán látható változások hatására! Gyűjtsd gondolata-
idat az alábbi kifejezések köré!

4.   Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági életre gyakorolt hatásait, következményeit egyelőre nehéz fel-
mérni, de az biztos, hogy a folyamat a várható előnyök mellett számos kihívást és problémát is tartogat. 
A táblázat segítségével válaszolj a kérdésekre!

 a)  Bizonyos kihívások hazánk és a Kárpát-medence egészét érintik, míg egyes problémák csak lokálisan, 
egy-egy tájhoz, térséghez kapcsolódóan jelentkeznek. Társítsd az alábbi földrajzi helyeket a táblázat-
ban felsorolt kihívásokhoz! Egy helyhez több kihívást is társíthatsz!

 b)  Milyen hosszabb távú előnyökkel járhat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás? Lehet-e gazdasági 
haszna? 

 c)  Mennyiben segítik a modern informatikai eszközök, előrejelzések a változásokra történő felkészülést?

 d)  Keress példákat az éghajlatváltozáshoz köthető változásokra az élet más területein (pl. sport és szabad-
idő)!

erdőállomány biodiverzitás városi hősziget

kártevők és invazív fajok

Kiskunság Duna menti térségek

Velencei-tó

Északi-középhegység

Felső-Tisza-vidék 

Balaton és környéke

borvidékek

vízminőség, vízi élővilág

Várható kihívások, problémák Várható előnyök

MEZŐGAZDASÁG • nagyobb vízigény (öntözés, csatornák)
• a legeltetés várható nehézségei
• egy hirtelen vihar, fagy, jégkár az egész éves 

gyümölcstermést elpusztíthatja
• az intenzívebb csapadékhullás felerősíti a 

talajeróziót 
• fagy elleni védekezés költségei
• a melegedéssel megjelenő új kártevők elleni 

védekezés költségei 

• a melegkedvelő, száraz-
ságtűrő növények jobb 
terméshozama

ENERGIA-
GAZDASÁG

• a nyári villamosenergia-fogyasztás jelentősen 
megnő (légkondicionálás)

• rövidebb téli fűtési 
szezon 

EGÉSZSÉGÜGY • hőstressz okozta többlethalálozás (nem csak az 
idősek és a krónikus betegek körében)

• nő az UV-sugárzásból fakadó problémák, a 
virágpor-allergiások, a kullancs és szúnyog 
okozta megbetegedések száma

INFRASTRUKTÚRA • az árvízi védekezés, a védművek építésének 
és karbantartásának költségei, záportározók 
kialakítása

• a viharok és villámárvizek okozta károk helyre-
állítása (épületek, távvezetékek, közút/vasút)

• a hőszigeteléssel a téli 
hőveszteség minimali-
zálható  (pl. panelházak 
felújítása)

TURIZMUS, 
KÖZLEKEDÉS

• a nyári szezonban nagyobb tömegek a vízpar-
tokon, a zsúfoltságból fakadó kényelmetlensé-
gek, szennyezés, környezetkárosítás

• a hegyvidéki területeken téli sportokra alkal-
mas adottságok csak mesterségesen állíthatók 
elő (pl. hóágyúzott sípályák)

• a vízi közlekedés problémái alacsony vízállás 
vagy árvíz idején

• az idegenforgalmi szezon 
hosszabbra nyúlik

• nő az érdeklődés a 
kevésbé látogatott turisz-
tikai térségek, célpontok 
iránt
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2. a) Mi lehet ezeknek a demonstrációknak a célja?
 b) Milyen kritikák érhetik a klímatüntetések szervezőit és résztvevőit?

A párizsi klímaegyezmény főbb célkitűzései:

➜  az üvegházhatású gázok kibocsátásának további mér-
séklése (az 1997-es kiotói Jegyzőkönyv szellemében)

➜  a globális átlaghőmérséklet növekedésének 1,5 °C alatt 
tartása (az első ipari forradalom előtti szinthez képest)

➜  a társadalmak alkalmazkodóképességének növelése
➜  az éghajlatváltozás hatásaitól veszélyeztetett, de erő-

forrásokkal alig rendelkező államok támogatása
➜  minden ország rögzíti és rendszeresen felülvizsgálja 

saját vállalásait a kibocsátás csökkentése érdekében

5. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ KÖTŐDŐ FELELŐSSÉG-
VÁLLALÁS KÉRDÉSEI

Ki és mit tehet a cselekvés terén?

Az éghajlatváltozás negatív hatásait, a korábban csak könyvekből és fi lmekből ismert szélsőségeket saját 
lakókörnyezetünkben is gyakrabban érzékelhetjük. Arról megoszlanak a vélemények, hogy az éghajlatvál-
tozás visszafordítható-e vagy kezelhető-e egyáltalán. A témában számos kérdés merül fel: kinek és mekkora 
felelősséget kell vállalnia a klímaváltozással szembeni cselekvésben? Mit tehetünk az egyének és a helyi 
közösségek szintjén? Milyen cselekvés várható el a nemzetközi nagyvállalatoktól és a politikai döntésho-
zóktól? Az eltérő gazdasági fejlettségű országok mind ugyanazt a felelősséget hordozzák? A klímaváltozás 
hatásainak mérséklése politikai, pénzügyi vagy erkölcsi kérdés?
Az utóbbi évtizedekben számos nemzetközi konferencián foglalkoztak a klímaváltozás kérdéseivel. A kö-
zelmúlt legnagyobb klímakonferenciájára 2015-ben Párizsban került sor, a világ számos országának, vala-
mint nemzetközi szervezetek és világcégek képviselőinek részvételével. 

5.1. Az ENSZ párizsi klímakonferenciája

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Olvasd el a konferencia végén elfogadott célkitűzéseket, és válaszolj a kérdésekre a szemelvény és az 
internet segítségével!

 a) Mi volt a Kiotói jegyzőkönyv célja, és miért volt fontos megújítani?
 b)  A fenti célkitűzések és vállalások betartása (és betartatása) egyáltalán nem tűnik egyszerű feladatnak. 

Miért? Mely tényezők akadályozhatják a célkitűzések megvalósulását?
 c)  Milyen vállalásokat tett Magyarország a párizsi klímaegyezményben rögzített célok elérése érdekében?

A klímaügyi konferenciákat rendre demonstrációk kísérik, melyek nagy nyilvánosságot kapnak, hiszen a 
hagyományos és a közösségi média is rendre beszámol róluk.

5.2. Demonstrációk Brüsszelben 
és Stockholmban
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3. a)  Kik és milyen módon tehetnek az alábbi változásokért? Melyek valósulhatnak meg az egyén szintjén? 
Melyek igényelnek magasabb szintű társadalmi felelősségvállalást? Indokold is meg, miért!

 b)  Mennyiben segítik vagy gátolják a fenti megoldások megvalósítását az országok közötti fejlettségbeli 
különbségek?

4.   Párban dolgozva tanulmányozzátok át az éghajlatváltozás kapcsán megfogalmazott alábbi véleménye-
ket! Melyekkel értetek egyet, és melyekkel nem?

 a)  Milyen meggyőződés állhat a klímaváltozást tagadók nézeteinek hátterében? Milyen mértékben jelen-
nek meg tudományos tények és eredmények az általuk megfogalmazott gondolatokban?

 b) Mi lehet a közösségi média szerepe ezeknek a nézeteknek a terjesztésében?

Az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, a bolygó élhetőbbé tétele mindannyiunk közös felelőssége. Ez a felelős-
ség legalább annyira fontos az átlagemberek, családok, a helyi közösségek szintjén, mint a politikai döntéshozókén 
és a gazdasági szereplőkén. 

helyi termékek 
fogyasztása

„semmilyen bizonyíték nincs 
a klímaváltozásra, az egész ügy 

csak a zöldek kitalációja”

„a műszaki fejlődés előbb-utóbb 
erre is meghozza a megoldást”

„egy globális problémát csak 
nemzetközi összefogással képes 

kezelni az emberiség”

„a klímaváltozást mi okoztuk, 
tehát nekünk kell változtatnunk 

az életmódunkon és a fogyasztási 
szokásainkon”

„az éghajlatváltozás valós veszély, 
de a klímapánik csak felesleges 

szorongáshoz vezet”

„már túl késő, hogy bármit is 
tegyünk”

„a felmelegedés és a környezet-
szennyezés oka a társadalmi 

igazságtalanság”

 „a gazdasági növekedés fenntartása 
hosszú távon fontosabb”

sótalanítóüzemek 
létesítése

 zöldfelületek létesítése, 
erdők telepítése

újrahasznosítás 
szorgalmazása

megújuló energiaforrások 
használata

észszerű, takarékos 
vízhasználat

környezetbarát közlekedési
eszközök használata

árvízvédelem 
megerősítése

egyszer használatos 
műanyagok kivezetése
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6. AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRÓL KREATÍVAN

Hogyan növelik a klímatudatosságot a kreatív megoldások?

Bár a klímakutatás sokak számára elvont tudományos munkának tűnhet, jövőnk szempontjából mégis 
elengedhetetlen. A klímaváltozás jobb megértése és az eredmények folyamatos elemzése nélkül nem le-
het megfelelő politikai és gazdasági döntéseket hozni. Miközben az éghajlatváltozás környezeti következ-
ményeit (pl. időjárási szélsőségek, egyéb természet változások) már széles körben kezdjük megismerni, 
az sokak számára még nem annyira világos, hogy mekkora kihívás elé állítja majd ez a folyamat a tár-
sadalmat és a gazdasági életet. Ezért is fontos, hogy a klímakutatás eredményei nagyobb nyilvánosságot 
kapjanak, legyen szó tudományos cikkekről, dokumentumfi lmekről vagy fi gyelemfelkeltő művészeti al-
kotásokról. A tudósok, a tanárok és az újságírók mellett a kreatív ipar képviselői is sokat tehetnek azért, 
hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredményeket mindenki számára elérhetővé és be-
fogadhatóvá tegyék.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   A klímaváltozás folyamatának bemutatására számtalan kísérlet történt. Ezek közül talán a klímacsíkok 
váltak a legismertebbé és legnépszerűbbé, elsősorban a közösségi média révén. Válaszolj a kérdésekre 
a szemelvény és az ábrák segítségével! Keress példákat az interneten a klímacsíkok hétköznapi megje-
lenésére!

 a)  Mire utalnak a kék és a piros különböző árnyalatai a 6.1. és 6.2. ábrán?

 b)  Milyen tendencia olvasható le az ábrákról?

 c)  Miért válhattak ennyire népszerűvé a klímacsíkok?

 d)  Keress rá néhány ország klímacsíkjaira a projekt weboldalán: showyourstripes.info! 

 e)  Vannak-e különbségek az egyes országokra vonatkozó ábrák között?

 f )  Töltsd le hazánk nagyobb városainak klímacsíkjait az Országos Meteorológiai Szolgálat 
honlapjáról!

Az első, klímacsíkokból álló ábrát még 2018-ban 
készítette Ed Hawkins, a Readingi Egyetem klíma-
kutatója. A külön országokra és városokra letölt-
hető klímacsíkok hamar meghódították a hagyo-
mányos és közösségi médiát #ShowYourStripes 
hashtaggel jelölve. A fi gyelemfelkeltő alkotás szó 
szerint rocksztárokkal lépett színpadra, művészeti 
installációként állt helyt Berlin központjában, Man-
hattanben óriás fali plakáton díszelgett, az Ameri-
kai Egyesült Államok képviselőházának klímavál-
sággal foglalkozó bizottsága a logójára tűzte, mások 
pedig takarót horgoltak belőle. Az Országos Mete-
orológiai Szolgálat elkészítette Magyarország és 24 
hazai település klímacsíkjait az 1901–2018 közötti 
időszakra.

(Forrás: masfelfok.hu nyomán)

6.1. A Föld klímacsíkjai (1850–2020)

6.2. Magyarország klímacsíkjai (1901–2010)
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2.   A klímaváltozás témájával látványos és fi gyelemfelkeltő művészeti projektek keretében is találkozhatunk. 
A cikkrészlet és a képek segítségével válaszolj a kérdésekre!

a)  A képeslapot az Aletsch-gleccseren helyezték el. Hol 
(ország, hegység) található ez a gleccser? Nézz utána a 
Google Térkép segítségével!

b)  Mi indokolta a helyszínválasztást?

c)  Milyen rövid és hosszú távú következményei lehetnek a klímaváltozásnak a gleccser közvetlen környeze-
tében?

6.3. A világ legnagyobb képeslapja

Egyetlen nagy képpé rakták össze 3400 mé-
teres magasságban azt a 125 ezer képesla-
pot, amelyet a világ 35 országából küldtek 
iskolások klímavédelemre buzdító üzene-
tekkel. A Guinness-világrekordok szerint ez 
minden idők legnagyobb képeslapokból ki-
rakott „képeslapja”. A hatalmas, 2500 négy-
zetméteres mozaikképen az Állítsuk meg 
1,5 fokon a globális felmelegedést! felirat is 
olvasható angolul, utalva arra az ENSZ-je-
lentésre, miszerint bizonyos feltételekkel 
még lehetséges 1,5 Celsius-fok alatt, vagyis 
elviselhető szinten tartani a földi légkör fel-
melegedését. 

(Forrás: MTI, 2018. november nyomán, módosítva)

Az utóbbi években a fi lmgyár-
tás is felkarolta az éghajlatvál-
tozás témáját. A hatalmas be-
vételeket generáló, látványos, 
de minden tudományos alapot 
nélkülöző katasztrófafi lmek 
mellett több, széles körben 
népszerű, tízmilliós nézettségű 
dokumentumfi lm is született. 
A két képen ezeknek a fi lmek-
nek az „arcai” láthatók. 

6.4. Leonardo DiCaprio amerikai színész, 
producer. Özönvíz előtt (2016), Forrongó 
jég (2019)

6.5. Sir David Attenborough brit tudós, 
író, természetfi lmes. Egy élet a bolygónkon
(2020)

3. a)  Mennyiben tekinthetők hitelesnek a dokumentumfi lmek, ha ismert személyek, hírességek szerepelnek 
bennük? Fontos-e a hitelesség szempontjából a híresség foglalkozása? Torzít-e az üzeneten a fősze-
replő vagy a narrátor személye?

 b) Miben és miért „ad többet” egy dokumentumfi lm, mint egy újságcikk vagy egy tanulmány?

 c)  Nézzétek meg az egyik fi lmet – vagy annak egy részletét – közösen! Gyűjtsétek össze, milyen földrajzi 
okokkal, adatokkal, módszerekkel támasztják alá az adott fi lm(részlet)ben elhangzó, klímaváltozással 
kapcsolatos állításokat! 

 d) Fogalmazzatok meg kritikai észrevételeket is (pl. nyelvhasználat, képi világ, hangulat, tudományosság)!
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

Készítsetek egy plakátot, ami az éghajlatváltozás következményeire, a folyamathoz kapcsolódó problé-
mákra, az egyének és a közösségek lehetőségeire hívja fel a fi gyelmet! A plakát elkészítése során támaszkod-
jatok ismereteitekre, kreativitásotokra és a digitális megvalósításban rejlő lehetőségekre!

A projekt elkészültével mutassátok be a plakátokat csoportonként 2-2 percben! Röviden foglaljátok össze 
a plakát tartalmát és üzenetét! Miután megismertétek az elkészült plakátokat, értékeljétek egymás munkáit, 
és válasszátok ki a legjobbnak ítélt alkotásokat!

7. ÉGHAJLATVÁLTOZÁS – PROJEKTMUNKA

A projekt célja az éghajlatváltozás okainak, következményeinek, 
azok mérséklési lehetőségeinek megismerése.

                                       

Készítsetek egy plakátot, ami az éghajlatváltozás következményeire, a folyamathoz kapcsolódó problé-

Legyen kreatív, 
frappáns és fi gye-

lemfelkeltő 
a plakát!

A betűtípust, a 
színeket és a tartal-
mak elrendezését 
úgy válasszátok 

meg, hogy a plakát 
esztétikus és átte-
kinthető legyen!

A képeket olyan fel-
bontásban helyez-
zétek el a plakáton, 

hogy nyomtatott 
formában is jól lát-
hatóak legyenek!

A plakát 
legyen A3 vagy 

A4 méretű!

A plakát készülhet 
kézzel rajzolva, szá-
mítógépes program 

vagy akár inter-
netes alkalmazás 
segítségével is!

A plakát készítése 
során felhasznált 

források hivatkozá-
sait tüntessétek fel 

a lap alján!

Tartalmazzon 
szöveges feliratokat 
és vizuális elemeket 
(pl. kép, rajz, karika-

túra, ábra, térkép) 
is a plakát!

Törekedjetek 
a helyesírásra, 

a gépelési hibák 
elkerülésére!

Kerüljétek a félre-
érthető vagy sértő 

tartalmakat!
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A víz mint erőforrás – vízellátás 
és gazdasági hasznosítás

VI. 
 

A fejezetben az emberek által felhasznált vízkészletek elhelyezkedését, eloszlását és 
jövőjét vizsgálhatod meg. Következtethetsz a Kárpát-medence vízgazdálkodásának 
jövőjére a klímaváltozásnak a térségre kifejtett hatásai alapján. Megismerheted, hogy 
milyen összetétele van a csapvíznek, és arra is találsz útmutatást, hogyan és mennyivel 
tudja a családotok a vízfogyasztását csökkenteni. Kitekinthetsz a világba a különböző 
országok vízfogyasztásának összehasonlításával. Számos példán keresztül tudhatod 
meg, hogy a víz megszerzése és birtoklása komoly előnyökhöz juttathat embercsopor-
tokat és országokat, ugyanakkor arra is látunk példát, hogy a közös természeti erőfor-
rásokat nemzetközi együttműködések keretében, konfliktusok nélkül is lehet haszno-
sítani.
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súlyos (>80%)
erős (40–80%)
közepesen erős (20–40%)
közepes (10–20%)
alacsony (<10%)
sivatagi területek/kis vízfelhasználás
nincs adat

1–2. VÍZKÉSZLETEK A FÖLDÖN ÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A vízkészletek hozzáférhetősége a Földön

Évtizedek óta megoldatlan központi témája a nemzetközi környezetvédelmi rendezvényeknek, hogy a Föld 
számos területén átmeneti vagy tartós vízhiánnyal küzdenek az ott élők. Szokás ezt a jelenséget vízstressz-
nek is nevezni, melynek kialakulásához több út vezethet. Egyrészt a hozzáférhető vízkészletek hiánya, apa-
dása, amelyet a túlzott fogyasztáson, az urbanizáción, a népesség növekedése miatt előálló növekvő vízigé-
nyen túl a klímaváltozás okozta felmelegedés, illetve csapadékhiány is előidézhet. Ezek mellett vagy ezektől 
függetlenül a víz nélkülözésére akkor is rákényszerülhet az ember, ha a vízellátást biztosító infrastruktúra 
vagy az ennek kiépítését lehetővő tevő tőke hiányzik az országban. A vízstressz többnyire szezonális jelen-
ség, azaz az év egy bizonyos, aszályos évszakához kötődik. Becslések szerint a világon 4 milliárd ember egy 
évben legalább egy hónapnyi időtartamra szenved a vízhiánytól azért, mert nincs elegendő hozzáférhető 
vízkészlet a környezetében. Kb. 1,6 milliárd fő pedig azért nem jut vízhez, mert a hozzáférést biztosító inf-
rastruktúra hiányzik.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Válaszoljatok a kérdésekre!

 a) A Föld népességének kb. hányad része küzd valamilyen okból kifolyólag vízhiánnyal?

 b)  Keresd meg a térképen az alábbi régiók, illetve országok helyét, és állapítsd meg, hogy milyen mérték-
ben érinti a területüket a vízhiány! Az Andok országai (pl. Bolívia), Brazília, Egyiptom, India, Közép-Afrika 
országai, Közép-Európa, Olaszország, Skandinávia, az USA déli államai

 c) Az előbb felsorolt országok, régiók közül melyekhez illeszthetők az alábbi megállapítások?

• a gleccserek olvadása következtében elapadnak a vízellátást biztosító források
• a népességszám ugrásszerű növekedésével és az urbanizációval nem tud lépést tartani a vízellátás
•  az ipar és a mezőgazdaság növekvő vízigényével párhuzamosan a klímaváltozás miatt egyre kisebb 

az elérhető vízkészlet
•  a bőséges és egyenletes eloszlású csapadéknak köszönhetően elegendő vízforrás áll rendelkezésre, de 

a fejletlen gazdaság miatt nem épült ki vízellátó rendszer
• van elegendő tőke a vízellátás kiépítéséhez, de nincs elég ivóvíz

1.1. A vízstressz által érintett területek a Földön
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 d)  Válassz ki a vízstressz által érintett országok, régiók közül egyet, és nézz utána, hogyan jelentkezik az ott 
élők mindennapi életében a vízhiány!

 e)  Készíts egy gyűjteményt vízhiányról szóló médiahírekből, azok címéből, képeiből! A találatok alapján 
állapítsd meg: a világ mely területein jelentkező problémákat mutatják be leginkább ezek a hírek, és 
mely területek nem kapnak kellő médiafi gyelmet?

 f )  Készíts képes bemutatót a vízburok környezeti veszélyeiről (pl. belvíz, árvíz, vihardagály, cunami)! Álla-
pítsd meg az 1.2. ábra alapján, hogy a Föld mely nagyvárosainak vízellátása van különösen veszélyben! 
A Föld mely országaiban, régióiban találhatók ezek a települések?

1.2. A 2050-re várhatóan vízellátási problémákkal küzdő nagyvárosok lakosságszáma

Elérhető ivóvízkészletek Magyarországon

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Készíts rövid összefoglalót az alábbi leíráshoz kapcsolódó feladatok alapján a Magyarországon elérhető 
ivóvízkészletekről!

Hazánkban az ivóvíz legnagyobb része (35%) a felszín alatti védett kőzetrétegekből származik. Ezekhez 
a vízkészletekhez szigorúan őrzött, zárt rendszerű kutakon keresztül lehet hozzáférni, amelyek mélysége 
tíz métertől több száz méterig is terjedhet. Ugyanekkora arányt képviselnek a folyamparti kavicságyból 
származó vizek: a Duna menti vastag kavicsréteg kitűnő fi zikai és biológiai szűrőként működik. A folyó 
mentén elhelyezkedő ún. csápos kutak 10-25 méter mélyről hozzák felszínre a kitűnő minőségű ivóvizet. 
A mészkő- és dolomithegységekből származó karsztvíz a hazai ivóvízkészletek 25%-át adja. A kőzetekből 
kioldott kalcium- és magnéziumionok miatt a karsztvíz magas keménységű, és általában nem igényel 
tisztítást. Magyarországon a szolgáltatott ivóvíznek mindössze 5%-a származik közvetlenül felszíni vi-
zekből, mivel ezt a megoldást csak ott alkalmazzák, ahol más lehetőség nincs az ivóvíz gazdaságos kinye-
résére. Hazánkban a Tiszából (pl. Szolnok), a Bükkben és a Mátrában lévő számos mesterséges tározóból, 
illetve a Balatonból nyerünk ki közvetlenül vizet. A kiemelt nyers víznek meglehetősen bonyolult tisztí-
tási eljáráson kell keresztülmennie, hogy a minősége megfeleljen a szigorú követelményeknek.

a) Ábrázold kördiagramon az egyes hazai ivóvízforrások egymáshoz viszonyított arányát!

b)  Készíts egyszerű tematikus térképet Magyarországról, amelyen különböző színekkel jelölöd az egyes terü-
leteket aszerint, hogy földrajzi adottságaik alapján ott mi lehet a jellemző ivóvízforrás!

Vízellátási problémákkal küzdő 

 
> 10 000 000 
5 000 001—10 000 000  
1 000 001—5 000 000 
500 001—1 000 000 
100 000—500 000

nagyvárosi lakosság (fő), 2050
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0 16080 km

nagyon érzékeny

érzékeny

mérsékelten érzékeny

nincs közvetlen hatás

 c)  Állapítsd meg, hogy lakóhelyeden milyen típusú vízkészletből származhat az ivóvíz! Ha több lehetőség 
is fölmerül, magyarázd meg ennek okát!

 d) Nézz utána, hogy pontosan honnan származik a lakóhelyeden az ivóvíz!

 e)  Egy táblázatban gyűjtsd össze, hogy mely emberi tevékenységek és hogyan veszélyeztethetik a szöveg-
ben bemutatott különböző ivóvízkészletek minőségét Magyarországon! Ezek alapján rangsorold, hogy 
melyek lehetnek  a legbiztonságosabb és a leginkább veszélyeztetett ivóvízkészletek!

 f ) Párosítsd az alábbi képeket a szövegben említett ivóvízkészlet-típusokkal!

1.3. Ivóvízkészlet- 
típusok

1.4. Magyaror-
szági települések 
klímaérzékeny-
ségi besorolása 
egyes regionális 
vízművek műkö-
dési területén

2.   Az alábbi térkép alapján, a megadott szempontok segítségével vizsgáld meg a hazai ivóvízkészletek glo-
bális klímaváltozás következtében fellépő sérülékenységét, veszélyeztetettségét!
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A globális klímaváltozás Kárpát-medencét érintő hatásai közül a hőmérséklet változására és a csapadék 
mennyiségének, eloszlásának és intenzitásának vizsgálatára születtek különböző modellszámítások. Az 
átlaghőmérséklet-emelkedés (3-4 °C) térségünkben a századforduló végére a földi átlaghoz képest erő-
sebben jelentkezik majd, különösen a vegetációs időszakban. A csapadék mennyiségének csökkenésénél 
erősebb hatást fog kiváltani az, hogy nyáron hosszabb, aszályos, és rövidebb, de nagy intenzitású csapa-
dékhullást hozó időszakok váltják majd egymást.

ÁRVÍZVÉDELEM A FOLYÓK VÍZHOZAMA

IVÓVÍZ IGÉNY A HÁZTARTÁSOK VÍZIGÉNYE

AZ IPAR HŰTŐVÍZ IGÉNYE EGYÉB

A MEZŐGAZDASÁG VÍZIGÉNYE A FOLYÓK VÍZJÁRÁSA

A GLOBÁLIS 
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA 

A VÍZKÉSZLETRE ÉS 
A VÍZGAZDÁLKODÁSRA

 a)  Nevezd meg azokat a térképen színezett hazai földrajzi területeket, amelyek ivóvízkészletére a 
modellszámítások alapján a legnagyobb hatással lesz az éghajlatváltozás!

 b)  Milyen típusú vízkészletek vannak a legnagyobb veszélyben a klímaváltozás miatt, és melyek azok, 
amelyekre nem jelent közvetlen hatást ez a folyamat?

 c)   Készíts plakátot a lakóhelyeden élők számára, melyen arra hívod fel a lakosok fi gyelmét, hogy milyen 
magatartással, milyen életmód követésével tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a település ivóvizének 
tisztasága fennmaradjon!

Az éghajlatváltozás vízgazdálkodást érintő hatásai a Kárpát-medencében

Veszélyeztetettségi 
kategória

1 gyenge

2 közepes

3 erős

A villámárvizekre való várható érzékenységAz aszályra való várható érzékenység

1.5. Az éghajlatváltozás hazánk vízgazdálkodását befolyásoló hatása 1971 és 2100 között

 1971–2100  1971–2100

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Vizsgáld meg a gondolattérkép szempontjain keresztül, hogy a szövegben és a térképeken bemutatott 
előrejelzések hogyan, milyen folyamatokon és összefüggéseken keresztül hatnak a hazai vízkészletekre és 
a vízgazdálkodásra Magyarországon! 
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3–4. A VÍZ FELHASZNÁLÁSA

Az ivóvíz és annak felhasználása a lakóhelyen

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  a)  Egy artézi kútból vett vízminta vizsgálata során a 3.1. 
táblázatban olvasható értékeket mérték a vízművek 
laboratóriumában. Állapítsd meg internetes források 
segítségével, hogy alkalmas-e ivóvíznek a kútból szár-
mazó víz! Döntésedet indokold!

 b) A minta mely összetevőire igazak az alábbi állítások?

•  A túlzott műtrágya-felhasználás során a talajból 
oldódik be a vízbe. Káros hatása: a vér oxigénfelvevő 
képességét csökkenti.

•  Szerves anyagok bomlása során keletkezik. Települési 
és ipari szennyvizek bemosódásából eredhet, ezért a 
vizek elfertőződésére utal.

 c)  Nézz utána a lakóhelyeden szolgáltató vízművek hon-
lapján, hogy az előzőekben felsorolt összetevők átla-
gosan milyen mennyiségben fordulnak elő a helyben 
elérhető ivóvízben!

 d)  Állítsd logikai sorrendbe az alábbi fogalmakat, amelyek az ivóvízkezelés egyes részfolyamatait, fázisait 
jelölik! Kapcsold a fogalmakat az ábra egyes részeihez! 

e)   Ahhoz, hogy egy nagyváros minden pontjára eljusson a tiszta ivóvíz, sokszor több ezer km hosszú vízhá-
lózatot kell kiépíteni, amelynek tisztán tartásához fertőtlenítőszert adagolnak a vízbe. A nyári hőségben 
vagy árvíz esetén, amikor a víz fertőződésének veszélye nagyobb, érezni lehet a fertőtlenítéshez hasz-
nált anyag szagát. Ezt könnyen kiküszöbölhetjük, ha fogyasztás előtt egy kancsóban félórát pihentetjük a 
vizet. Nézz utána, hogy mely anyag felhasználásával végzik hazánkban a fertőtlenítőeljárást! Miért tűnik el 
a kellemetlen szag a pihentetés során? (Az ivóvíz nem tartalmazhatja ezt az anyagot, csak az alkalmazása 
során keletkező melléktermékeket, az ún. trihalometánokat.)

Szabad aktív klór –

Klorid 100 mg/l

Vas 200 µg/l

Mangán 50 µg/l

Nitrát 500 mg/l

Nitrit 0,1 mg/l

Ammónium 0,2 g/l

Összes keménység 50–350 mg/l CaO

Vezetőképesség 2500 µS/cm

pH 6,5-8,5

tárolás ülepítés szűrés koaguláció fogyasztás fertőtlenítés kitermelés

3.1. táblázat. Egy vízminta összetételének vizsgálati 
eredménye

3.1. Az ivóvízkezelés folyamata
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Ázsia Latin-Amerika Szubszaharai-Afrika Közel-Kelet
és Észak-Afrika

fejlett országok

km3 víz
3000

2500

2000

1500

1000

  500

0

11%

22%

38% 67% 26%

1995 2025 % %-os növekedés

 f )  Az ivóvízforrásokban előfordulhatnak gyógyszermaradványok is, de csak nagyon kis, szinte kimutatha-
tatlan mennyiségben. Tételezzük fel, hogy egy laboratórium egy liter ivóvízben kimutat 100 ng (nano-
gramm) ibuprofént, mely több, forgalomban lévő láz- és fájdalomcsillapító tabletta hatóanyaga! Egy 
tablettában ebből a hatóanyagból 400 mg van. Hány 2 dl-es pohár vizet kellene meginni a vizsgált 
mintából ahhoz, hogy egy tabletta hatóanyagának megfelelő ibuprofénmennyiség kerüljön a szerveze-
tünkbe?

 g)  Az ivóvíz ára 2021-ben 218,95 Ft/m3. A zuhanyzás során percenként 5 l víz folyik el. Ha 2/3-ig megtöl-
tött kádban fürdünk, az 140 l vizet igényel. Számítsd ki, hogy évente mennyit spórol egy 5 tagú család, 
amelynek tagjai elhatározzák, hogy a kádban fürdésről áttérnek az átlagosan 5 perces tusolásra!

 h)  Tervezd meg, hogyan tudnád saját háztartásotokban megmérni a  kádban fürdés és a zuhanyzás vízhasz-
nálatát! Végezd el a méréseket, és a saját adatokkal is hajtsd végre a számítást az előző példa alapján!

 i)  Tervezz meg egy összehasonlító számítást, kimutatást a folyó vízben végzett kézi és a mosogatógép 
által végzett mosogatás során felhasznált vízmennyiségről!

 j)  Gondold át, hogy egy háztartásban milyen döntésekkel, választással lehet elérni a vízfogyasztás csökke-
nését az alább felsorolt eszközök beépítése, a különböző tevékenységek végzése során!

• Nézz utána, mitől nevezhető egy csaptelep, illetve egy WC-tartály víztakarékosnak!
• Milyen egyszerű módja van a víztakarékos mosógéphasználatnak?
• Milyen módon spórolhatunk a vízzel a kert öntözésekor? Minél több lehetőséget gondolj át!
• Mi a fog-, a kéz- és a hajmosás legvíztakarékosabb módja?
• Hogyan lehet a vízzel (és az energiával is) spórolni, ha pl. tésztát főzünk?

 k)  Tervezz tablót, infografi kát, amelyen egyszerű, de jól azonosítható ikonokkal mutatod be az otthoni 
víztakarékosság lehetséges módjait!

 l)  Gyűjtsd össze mindazon vízfelhasználási módokat egy kertes ház esetében, amikor a vezetékes ivóvizet 
esővízzel lehet helyettesíteni!

A globális vízfelhasználás

A diagram azt mutatja, hogy várhatóan hogyan változik a vízfelhasználás a Föld különböző régióiban.

3.2. Az édesvízkészletek felhasználásának változása a Föld különböző régióiban
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. a)  Állítsd csökkenő sorrendbe az egyes régiókat 
aszerint, hogy milyen mértékben nő a vízfel-
használás!

 b) Keress okokat a megállapított sorrendre!

 c)  Vesd össze az ábrát az előző lecke vízhiányos 
régióit bemutató térképével! Mely régiók 
helyzetét tartod különösen veszélyeztetett-
nek a vízellátás jövője szempontjából?

2.   Elemezd a különböző célú vízfelhasználásokról 
szóló táblázatot a hozzá kapcsolódó kérdések 
segítségével!

 a)  Keress olyan száraz, (fél)sivatagos, de nagy 
népsűrűségű régiókat a térképen, ahol a 
földhasználat alapja hagyományosan az 
öntözéses gazdálkodás!

 b)  Nézz utána, hogy milyen hatások és hogyan 
érintik az USA központi részén elhelyezkedő, 
az ország mezőgazdasága és élelmiszeripara 
szempontjából elsődleges jelentőségű, 
öntözővizet biztosító Ogallala felszín alatti 
vizet tartalmazó réteget! Hogyan hathatnak 
ezek a változások az élelmiszerek világpiaci 
árára?

 c)  Miért fontos előírni, hogy az ipari vizek csak 
korlátozott mértékben tartalmazhatnak 
vasat és mésztartalmú anyagokat?

 d)  Mely magyarországi ipari létesítmények 
települtek közvetlenül nagyobb folyóink 
mellé tetemes vízigényük miatt?

 e)  Milyen veszélyt rejt magában az, ha az 
egyébként zárt rendszerben keringő és 
nem szennyezett hűtővizet a felhasználás 
után közvetlenül visszaengedik a folyókba, 
tavakba? (A hűtővizek élővizekbe való visz-
szavezetésére, hőmérsékletére vonatkozóan 
komoly jogszabályi előírások vannak, ame-
lyek betartását hazánkban is rendszeresen 
ellenőrzik.)

 f )  Nézz utána, Magyarországon hol találkozhatunk hasonló elven működő vízhűtő tornyokkal (3.3.)!

gazdasági 
ág A FELHASZNÁLÁS JELLEMZŐI

M
EZ
ŐG
AZ
DA
SÁ
G • mezőgazdasági termelés (főként öntözés, kisebb-

részt ivóvíz az állatoknak) 
–  a (fél)sivatagos területeken lévő fejlődő országok-

ban a vízkészletek 90%-át öntözésre használják

• élelmiszeripar (termények feldolgozása)

IP
AR

• főként hűtővíz (az ipar összes vízigényének 
80-95%-a): villamosenergia-ipar, vegyipar, kohászat
–  egyszeri használat esetén a folyókból, tavakból 

származó vizet ugyanoda vezetik vissza
–  nagyobb volumenű vízfelhasználás esetén a fel-

melegedett vizet hűtőtoronyban vagy hűtőtóban 
visszahűtik, és újból felhasználják

• élelmiszeripar (beleértve a késztermékek csomago-
lását és szállításának vízigényét is)
–  a víz jelentős mennyiségben a felhasznált 

nyersanyaggal együtt a termék része lesz, de a 
különböző folyamatokban mosó- és öblítővízként 
is felhasználják (főként a konzerviparban, a cukor-
gyártás és a sörgyártás során)

–  alapvetően ivóvíz-minőségű

3.2. táblázat. A gazdasági ágak vízfelhasználásának fő jellemzői

3.3. Hűtőtornyok és ipari víztározó egy németországi 
hőerőműben

A rejtett víz – vízlábnyom

Azt a vízmennyiséget, amely egy mezőgazdasági termény vagy ipari termék előállításához vagy valamely 
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, rejtett víznek nevezzük. Egy 0,3 literes dobozos üdítő előállítása 200 
liter, egy pamutpólóé 6000 liter, egy pár cipőé pedig 8900 liter vizet igényel.
A vízlábnyom azt a vízmennyiséget jelöli, amelyet egy ember egységnyi idő (pl. egy nap) alatt az összes te-
vékenységéhez kapcsolódóan igényel. Egy átlagos európai lakos esetében ez az érték 4600 liter/nap.
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 b)  A vízlábnyom egyénre szabott meghatározása alapján fogalmazd meg, mit jelenthet a mezőgazdasági 
vízlábnyom fogalma!

 c)  Melyek a Föld legnagyobb mezőgazdasági vízlábnyommal rendelkező országai? Mely Európán kívüli 
országokban a legnagyobb e mutató értéke? Vajon ez mire vezethető vissza? 

 d)  Melyik országból származó importáruk tartalmazzák a legtöbb rejtett vizet? Mi lehet ennek a magyará-
zata?

 e)  Elemezd a Nyugat-Európa országairól készült melléktérképet, és vesd össze azt az Európai Unióról 
tanultakkal! 

 f )  Hasonlítsd össze a kontinensek népsűrűségét bemutató tematikus térképet és a fenti térképet! Mely 
esetekben van hasonlóság és különbség a két térkép között? Keress magyarázatot a különbségekre!

Mezőgazdasági vízlábnyom 
(millió m3/év)

A nyilakra írt számok 
azt mutatják, mennyi 
a rejtett víz 
mennyisége az 
Egyesült Királyság 
importtermékeiben 
(millió m3).

nem értelmezhető

1–100

101–500

501–1000

1001–2000

2001–4000

>4000

1293

644

1090

4141
1826

2740 1084
613

587

887
709 2317

1585
702

2828
1790

1400

2082

632

1416
3055

1089

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  a)  Készíts egy tippelős „totójátékot” az alábbi szöveg adatainak felhasználásával, vagy olvasd föl úgy a 
szöveget, hogy a számokhoz tartozó mértékegységeket a társaidnak kelljen kitalálni!

A világon jelenleg kb. 60 millió ember dolgozik a ruha- és textiliparban, amely a világ GDP-jének 
2 százalékát adja. Világszerte 150 milliárd ruhadarab készül évente, miközben csak az Amerikai Egyesült 
Államokban 13 millió tonna ruhát dobnak ki. Egyes becslések szerint az ágazat a második legnagyobb 
környezetszennyező a világon. Egy kg pamut előállításához hozzávetőlegesen 3,6 kg szén-dioxidot; 
0,3 kg műtrágyát; 0,3 kg növényvédő szert és 20 ezer liter vizet használnak fel a gyártók. Vagyis egyet-
len fehér póló elkészítéséhez 6000 liter vízre van szükség. Ez a mennyiség egy ember vízszükségletét 
több mint 3,5 évig fedezné. Nagy-Britanniában 2013-ban indult a SCAP 2020 projekt, amelyet 82 textil- 
és ruhaipari vállalatvezető írt alá. A projekt célja, hogy évi 1,2 millió tonnával kevesebb szén-dioxidot, 
420 millió köbméterrel kevesebb vizet használjanak fel a cégek, valamint 16 ezer tonnával kevesebb hul-
ladékot termeljenek. Ha mindenki csak kilenc hónappal tovább hordaná a ruháit, és így ritkábban vásá-
rolna újat, a ruhaipar szén-dioxid-kibocsátása és vízfogyasztása akár 20-30 százalékkal is csökkenhetne. 

(Forrás: https://napidoktor.hu/blog/tudta-2700-liter-viz-kell-egy-polo-eloallitasahoz/ nyomán, módosítva)

A 3.4. térkép az Egyesült Királyság import mezőgazdasági termékeiben lévő rejtett víz mennyiségét és a 
Föld országainak mezőgazdasági vízlábnyom nagyságát mutatja.

3.4. A rejtett víz 
mennyisége az Egyesült 
Királyság importáruiban 
és a mezőgazdasági 
vízlábnyom nagysága 
a Föld különböző 
országaiban
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  a)  Készíts képekkel illusztrált minitanulmányt a Bolíviát sújtó vízhiányról és annak következményeiről az 
alábbi szempontok felhasználásával:

• Az ország földrajzi helyzete

•  Fővárosának sajátos fekvése, lélekszáma és annak változása, a városban 2016-ban bevezetett vízkorlá-
tozó intézkedések és az ennek kapcsán kirobbant zavargások

•  A főváros vízellátását biztosító gleccserek (pl. Chacaltaya-gleccser, Huayna-gleccser) méretének és 
tavak (pl. Poopó- és Titicaca-tó) vízszintjének változása

•  Éghajlati változások Bolíviában: az átlaghőmérséklet emelkedése, illetve a csapadék mennyiségének 
és eloszlásának változása a 21. században, az El Niño jelenség hatása az országra

 b)  Keresd meg az 5.1. ábrán látható gleccser pontos helyét és nevét az alábbi földrajzi koordináták alapján 
a Google Térkép alkalmazásban: d. sz. 16°; ny. h. 68°!

5–6. A VÍZ, AMELY ELVÁLASZT ÉS ÖSSZEKÖT – NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK A VÍZGAZDÁLKODÁS TERÜLETÉN

A vízhiány okozta konfl iktusok kialakulásának okai

Önmagában feszültségeket teremt egy vízhiányos településen, ha a csökkenő vízkészletek miatt korláto-
zásokat vezetnek be a víz hozzáférésében. Előfordul, hogy a nap csak bizonyos időszakában van vezetékes 
ivóvízellátás, vagy csak bizonyos felvételi pontokon, közkutaknál lehet hozzájutni a vízhez. A vízhiány-
nyal küzdő térségekben gyakran azt is meghatározzák, hogy mekkora vízmennyiség adható ki egy főnek. 
Ezzel együtt természetesen növekszik a víz fogyasztói ára is. A lakosság körében növekszik az elégedet-
lenség a vízhiány okozta életminőség-romlás miatt, a helyi közösségekben pedig konfl iktusok alakulhat-
nak ki, hiszen a könnyebb vízhez jutás reményében sokan a szabályokat áthágva próbálnak boldogulni. 
A bűnszervezetek („vízmaffi  ák”) egyre több illegális vízlelőhelyet tárnak fel, amelyek használatával a 
hatóságokat megkerülve, drágábban, de több ivóvizet biztosítanak, mint amennyit legális úton meg tud-
nának szerezni az emberek. Ezzel egyúttal még jobban hozzájárulnak az eleve apadó felszín alatti víz-
készletek fogyatkozásához, sőt sokszor ellenőrizetlen, nem bevizsgált vízzel kereskednek, amely számos 
betegség és járvány okozója lehet. 

5.1. Visszahúzódó 
gleccser Bolíviában
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Ha megszűnnek a mezőgazdasági termelés feltételei a hozzáférhető öntözővíz hiánya miatt, az emberek 
rákényszerülhetnek otthonaik elhagyására. Számos fejlődő ország félsivatagi vagy aszály sújtotta terü-
letén csak öntözéssel lehet növényeket termeszteni, ráadásul ezeken a területeken a lakosság nagyobb 
hányada él a mezőgazdaságból. A megélhetést adó tevékenység ellehetetlenülése miatt egész családok 
kelhetnek útra más városokban új otthont keresve. Így akár egész települések is elnéptelenedhetnek. Arra 
is számos példát látni, hogy a vízforrásokat egy (többnyire) felfegyverzett csoport felügyeli, ami egy egész 
ország belügyi biztonságát is veszélyeztetheti: a hatalom megszerzésének alapja a vízkészletek fölötti 
uralom megszerzése lehet.

2.  a)  Az alábbi idézetek a Szomjas Föld 3 – Globális vízháborúk című fi lmből származnak. A szövegrészletek 
alapján találd ki, melyik országról lehet szó!

 b)   Nézz utána, milyen következménye lett a vízhiány miatt fellépő belső vándorlásnak a térségben!

 c)   Próbálj meg ötleteket gyűjteni arra, hogyan lehetne meggyőzni tőkeerős nemzetközi vállalatokat, hogy 
a térségben történő befektetéseiknek köszönhetően ismét felvirágozzon a mezőgazdaság, és az embe-
rek visszatérjenek egykori lakó- és munkahelyükre!

Nemzetközi konfl iktusok alakulhatnak ki akkor, amikor egy-egy folyó felső folyásánál fekvő ország nem-
zetközi egyezmények híján vagy egy korábbi egyezmény áthágásával olyan mértékben használja el a vizet 
saját céljaira, hogy a folyó alsóbb szakaszán fekvő ország(ok) számára már nem jut belőle elegendő mennyi-
ség, holott öntözéses mezőgazdaságuk vagy a lakosság vízellátása arra épül. A folyók felső szakaszánál fekvő 
országok (a folyó nagyobb esését kihasználva) vízerőműveket, víztározókat létesítenek, és saját érdekeik 
szerint szabályozzák az átfolyást, a továbbengedett víz mennyiségét. Arra is találunk példát, hogy egy ország 
mesterséges csatornarendszerbe terel egy nagyobb vízfolyást, és így oldja meg egy vízhiányos területének 
vagy robbanásszerűen fejlődő városának vízellátását, megfosztva ezáltal azon országokat a víztől, amelyek 
területén korábban a folyó természetes útja vezetett.

„Az Aleppó déli részén fekvő Abbadból származom. Ez egy alapvetően 
mezőgazdasági terület, de a föld kezdett kiszáradni, és az emberek egy 
csepp vizet sem vesztegethettek el.”

„Korábban gazdálkodó voltam, de ma már nehéz vizet szerezni. Néha 
tudunk, de nagyon sokba kerül. Még azt is be kell osztani, hogy meny-
nyit ihatunk meg belőle.”

„Komoly oka volt, hogy el kellett költöznünk: étel nélkül ki lehet bírni 
néhány napot, de víz nélkül esélytelen.”

„Egy 5 éves szárazság elpusztította a déli területeken a termőföldek 
felét, ezért egyre többen menekültek a szárazság elől az északi váro-
sokba, ahol akár 1-2 millió ember összetákolt viskókban élt éveken át.”
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3.   Tanulmányozd az alábbi diagramokat, és vála-
szolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!

 a)  Mi a történelmi és gazdaságföldrajzi jelentő-
sége a Tigris és az Eufrátesz folyóknak?

 b)  Milyen éghajlati változásokat lehet megfi -
gyelni a diagramok alapján a Tigris és az Euf-
rátesz folyók vízgyűjtő területén?

 c)  E változások vajon hogyan hatottak a két folyó 
vízhozamára?

 d)  Milyen következményei lehettek a diagra-
mokon és a táblázatban bemutatott válto-
zásoknak a folyók vízgyűjtő területén fekvő 
országok gazdaságára és a térségben lakók 
vízellátására? Hasonlítsd össze a változások 
mértékét a három országban! Mit tapasztalsz?

 e)  Nézz utána, hogy mit jelent a Délkelet-Ana-
tólia Projekt (GAP), és az milyen természeti és 
diplomáciai következményekkel járt a térség-
ben fekvő országokban!

 f )  Megfi gyelték, hogy a Perzsa (Arab)-öböl víz-
szintje emelkedik, a beletorkolló folyók sótar-
talma pedig nő. Ez melyik ország számára 
jelenthet problémát, és milyen következmé-
nyekkel járhat?

5.2. Az éves csapadékmennyiség alakulása a Tigris és az Eufrá-
tesz vízgyűjtő területén 1901 és 2008 között (mm)

5.3. Az évi középhőmérséklet alakulása a Tigris és az Eufrátesz 
vízgyűjtő területén 1901 és 2008 között (°C)

5.4. A népességnövekedés üteme a Tigris és az Eufrátesz víz-
gyűjtő területén fekvő három országban (millió fő)

1962 1992 2014

Törökország 7852 4067 2928

Szíria 1456 541 380

Irak 4587 1906 998

5.1. táblázat. Az egy főre jutó édesvízmennyiség alakulá-
sa (m3) a Tigris és az Eufrátesz vízgyűjtő területén fekvő 
három államban

Éves csapadékmennyiség
70 mm
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Hosszú távú tendencia
Többéves aszály
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17 °C
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14 °C
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1960 1970 1980 1990 2000 2010

m
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ő

Szíria

Irak

Török-
ország

27,55

7,47

4,59 6,38

9,92

34,77
43,91

13,65

8,95

53,99

17,52

12,45

63,17

23,80

16,37
21,53

30,96

72,14

g)  Nézz utána, hogy 
milyen, vízhez kötődő 
konfl iktusok alakultak 
ki Ázsia más térsége-
iben! Mely országok 
között és mely folyók-
hoz kapcsolódóan 
léptek fel ezek?

5.5. A Délkelet-Anatólia 
Projekt területe
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5.6. A Duna-régió országai

Szerencsére arra is akad jó példa, hogy egy-egy nagyobb folyam mentén fekvő országok felismerik, hogy 
csak együttműködve tudják megőrizni közös vízkészletüket, és összehangolt döntéseikkel, az azokat 
megelőző kutatásokkal, egyeztetéseken keresztül biztosítják a folyam által összekötött országok számára 
az állandó vízellátást, vízminőséget, segítséget nyújtva egymásnak az árvízvédelemben vagy vízszeny-
nyezés esetén is. A Duna-védelmi egyezmény a Duna védelméért és fenntartható használatáért jött létre. 
Az egyezményt 1994. június 29-én 11 folyó menti ország írta alá Szófi ában.
Az egyezményt aláíró országok közös munkája nyomán ma már teljes pontossággal tudható, hogy a 
Duna és mellékfolyói mentén milyen potenciális szennyező források találhatók, ami gyors és hatékony 
segítséget jelenthet egy esetleges határokon átívelő szennyezés esetén.

(Forrás: http://www.terport.hu/kiemelt-tersegek/duna-mente/duna-vedelmi-egyezmeny-danube-river-protection-covention)

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  a)  A térkép alapján sorold föl, hogy mely 11 ország írta alá a Duna-védelmi egyezményt! Melyek ezek 
közül az ún. visegrádi együttműködés országai? A 11 ország közül melyek fővárosa nem a Duna partján 
fekszik? 

 b)  Melyik az az ország, amely nem írta alá az egyezményt, de területén áthalad a Duna? Mely országok 
voltak az aláírók között annak ellenére, hogy területükön nem halad keresztül a folyó?

 c)  Milyen természeti, társadalmi-gazdasági oka, előnye lehet annak, hogy olyan országok is aláírták az 
egyezményt, amelyek területén a folyó nem halad keresztül?

 d)  Vízrajzi adottságainkat fi gyelembe véve miért elsődleges jelentőségű hazánk számára az egyezmény-
hez való tartozás?

 e)  Fogalmazd meg, milyen kötelezettségeket jelenthet az egyezményt aláíró országok számára a fenntart-
ható és kiegyensúlyozott vízhasználat!

 f )  Az egyezményt aláíró egyik, a folyó felsőbb szakaszán fekvő országban nagy mennyiségű szennyező 
anyag kerül a Dunába egy vegyipari üzemből. Hogyan előzhetik meg a tagországok a környezeti 
katasztrófát? Állíts össze egy egyszerű cselekvési tervet (mintavételezés, kommunikáció, veszélyelhárí-
tás, kárenyhítés) a hasonló esetekre!

A természetes vizekhez kötődő együttműködések

Dun
a

Duna
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

–  Tervezzétek meg kisebb csoportokban, hogyan, milyen módszerekkel és berendezésekkel lehet egy családi házban 
mérsékelni a vízfogyasztást, illetve minél több célra újrahasznosítani a vizet.

–  A kutatómunkátok eredményét összefoglalhatjátok egy papíralapú vagy digitális portfólióban (megjegyzésekkel és 
véleményekkel ellátott fotó- és dokumentumgyűjteményben), prezentációban, poszteren vagy akár videóban is.

–  Milyen esetekben lehet csak fehérvizet használni egy háztartásban? Milyen célokra lehet hasznosítani a szürkevizet? 
Milyen előkészítő lépések után lehet használni a szürkevizet? Milyen megvásárolható berendezések állnak ehhez 
rendelkezésre? Hogyan, honnan, illetve milyen áron lehet ezeket beszerezni? Készítsetek összehasonlító kimutatást! 
Mely cégek foglalkoznak e téren szaktanácsadással, beszereléssel? Keressetek föl egyet e cégek közül, és kérjetek 
tőlük személyes interjút, ahol a témával kapcsolatos kérdéseket tehettek föl!

–  Nézzetek utána, mennyi energiát lehet megspórolni a szürkevíz használatával! Ábrázoljátok a különbséget diagra-
mon!

Zöld tetők

Készítsetek egy illusztrációt, amelyen bemutatjátok, 
mit jelent a zöld tető fogalma! Melyek a zöld tető hasz-
nálatának előnyei? Készítsetek kimutatást a zöld tetők 
létesítésének költségeiről! Mely cégek foglalkoznak e 
téren szaktanácsadással, kivitelezéssel? Keressetek föl 
egyet e cégek közül, és kérjetek tőlük személyes inter-
jút, ahol a témával kapcsolatos kérdéseket tehettek 
föl!

Az esővíz hasznosítása

Milyen célokra lehet esővizet használni egy kertes házban? Gyűjtsetek 
össze minél több érvet az esővíz hasznosítása mellett! Készítsetek egy-
szerű tervrajzot az esővíz gyűjtésére és hasznosítására! Mit jelent a házi 
vízmű fogalma, és miért van rá szükség? Számítsátok ki, mekkora tartály 
létesítésére van szükség az esővíz tárolásához egy átlagos családi ház ese-
tén! Milyen technikai-technológiai megoldások szükségesek ahhoz, hogy 
az esővíz használata folyamatos legyen, és ne függjön az időjárási szél-
sőségektől (pl. tárolás aszály idején, védekezés özönvízszerű esőzéskor)?

Esőkertek

Készítsetek bemutatót az esőkertek jelentőségéről! Keressetek föl egy 
működő esőkertet, készítsetek róla fotót! Próbáljatok utánanézni, mely 
szervezet (pl. önkormányzat) létesítette, és készítsetek interjút a megvaló-
sítás körülményeiről!

7. VÍZGAZDÁLKODÁS – PROJEKTMUNKA

Egy háztartás fenntartható vízgazdálkodása

A projekt célja egy háztartás vízgazdálkodási lehetőségeinek megismerése és bemutatása.
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III. 
Hulladéktermelés és -felhasználás

VII. 

A termelés és a fogyasztás növekedésével együtt a hulladék mennyisége is folyama-
tosan nő. A legnagyobb problémát a felhalmozódó műanyag hulladék jelenti. A gaz-
daság növekvő nyersanyagigénye és a környezetkímélő, fenntartható gazdálkodás is 
azt kívánja meg, hogy minél kevesebb olyan anyag kerüljön a szemétbe, ami még 
alapanyagként hasznosítható. Az újrahasználat, az újrahasznosítás egyre nagyobb 
teret kap, de még mindig többségben vannak azok az országok, ahol a hulladékke-
zelés kérdése nem megoldott. A cél, hogy a hulladékot ne szemétként, hanem fel-
használható erőforrásként kezeljük. Ennek eléréséhez a lakosság szemléletformálása 
elengedhetetlen.
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1–2. A HULLADÉKTERMELÉS ÉS A FOGYASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI

Több fogyasztás – több hulladék

Az utóbbi évtizedek során a fogyasztói társadalmakban megsokszorozódott az egy főre jutó hulladék meny-
nyisége. Minél többet fogyasztunk, annál több szemét kerül a kukába. A fejlődő országok hulladéktermelése 
a gazdasági fejlődésükkel és a fogyasztásukkal együtt nő. 
Az előrejelzések szerint a globális hulladékmennyiség ebben az évszázadban biztosan tovább fog gyara-
podni (1.2.), aminek elsősorban a népességnövekedés, a gazdasági fejlődés és az urbanizáció erősödése 
az oka. 

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Beszéljétek meg az 1.1. karikatúra mon-
danivalóját!

2.   Mely tényezők vezetnek a globális hulla-
dékmennyiség növekedéséhez? 

3.   Hogyan függ össze az urbanizáció erősö-
dése a hulladék mennyiségének növeke-
désével?

4.   Az 1.2. és az 1.3. ábra alapján oldd meg a 
következő feladatokat!

 a)  Nevezz meg a legnagyobb és a leg-
kisebb egy főre jutó településihulla-
dék-termeléssel rendelkező orszá gok 
közül néhányat!

 b)  Az 1.3. ábra szaggatott görbéi külön-
böző feltételek mellett teljesülő előrejelzéseket ábrázolnak. Milyen feltételek esetén valósulhatnak 
meg a különböző előrejelzések? Készíts a diagramhoz jelmagyarázatot!

 c)  Megállapítható-e valamilyen összefüggés az 1.2. ábra alapján a gazdasági fejlettség és a települési hul-
ladék fajlagos mennyisége között? Ha igen, fogalmazd meg!

1.1. Na, ki a nagyobb...?

1.2. Egy főre jutó települési hulladék
naponta (2016)

1.3. A globális hulladékmennyiség 
növekedése (1900–2100) 
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A ruhaipar által termelt hulladék mennyiségének ugrásszerű növe-
kedéséért egyértelműen a fast fashion felelős. A fast fashion üzleti 
modellt követő divatcégek hatalmas mennyiségű ruhát állítanak elő, 
amelyekből nagy akciókkal (1.4.), viszonylag alacsony árakon igye-
keznek minél többet eladni. A minőség háttérbe szorult, a gyártás-
nál nem cél a termékek tartóssága. Az alacsony árak fenntartásához 
a szegényebb ázsiai országokba helyezték át a termelést. 
A fogyasztók hamar lecserélik a ruháikat. Az eldobott ruhák nagy 
része hulladékként végzi (1.5.), ebben a formában pedig gyakran 
visszakerülnek az előállító országba. Évente nagyjából 150 milliárd 
darab ruhát állítanak elő világszerte. A ruhaipar felelős a globális 
hulladék 10 és a szennyvíz 20%-áért, de a CO2-kibocsátása is jelen-
tős. Összességében az olajipar után ez a második legszennyezőbb 
ipari ágazat.                    (Forrás: https://hu.euronews.com nyomán, módosítva)

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Magyarázd meg a következő állítást: a hulladék gazdasági veszteség!
2.  Nevezz meg olyan hulladékokat, amelyek semmilyen formában nem használhatóak újra!

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   A termékek javításának vagy szerelésének visszaszorulása számos szakmát érint. Ma már nehéz szakem-
bert találni például egy cipő megjavításához. Sorolj fel olyan szakmákat, amelyekre a fogyasztói társada-
lom berendezkedése miatt ma már kevesebb szükség van, mint néhány évtizeddel ezelőtt!

1.4. Leárazás egy ruhaboltban

1.5. Hulladékhalom ruhákból

Mi a szemét, és mi a hulladék?

A hétköznapi szóhasználatban a két fogalom gyakran keveredik egymással. Hivatalosan hulladéknak neve-
zünk mindent, amit eldobunk, mert már nem tudjuk használni az eredeti céljára. A hulladék azonban más 
formában még hasznosulhat: anyagából például új termékeket lehet előállítani. A hulladékot csak akkor 
nevezzük szemétnek, ha már semmilyen célra nem tudjuk vagy nem akarjuk hasznosítani. Az erdőben 
eldobott konzervdoboz például szemét, de ha a szelektív hulladékgyűjtőbe tesszük, akkor hulladék. 
A hulladékkezelés egyik fő célja, hogy csökkenjen a szemét aránya a hulladékon belül. Az eldobott termékek 
döntő része valamilyen formában még hasznosítható lenne, így tulajdonképpen erőforrásként kezelhető.

Hamar a kukában végzik

Néhány évtizede még általános szokás volt megjavíttatni a ruhákat, a cipőket, a kisebb háztartási gépeket, 
amikor azok elhasználódtak vagy meghibásodtak. Manapság a legtöbben inkább újat vesznek helyettük. 
A fogyasztás és ezzel együtt a hulladék mennyiségének növekedéséért a rövid időtartamra tervezett ter-
mékek, pontosabban azok előállítói is felelősek. A telefonok, háztartási kisgépek, ruhák, táskák gyártóinak 
alig titkolt célja, hogy hamarosan újat vegyen e termékekből a vásárló. Az egyik legnagyobb mértékű tömeg-
gyártás a ruhaiparban tapasztalható. 

2. Nézd meg, mely országokban készültek a legújabb ruháid!
3. Miért éppen Délkelet-Ázsiában gyártják a legtöbb ruhát?
4. Hogyan kapcsolódik a fast fashion üzleti modellhez a fair trade fogalma?
5. Gyűjtsd össze a fast fashion káros környezeti és társadalmi következményeit!
6. Mit takar a fenntartható divat fogalma?
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Űrszemét lyukasztotta ki a Nemzetközi Űrállomás egyik ro-
botkarját. A kar még el tudja látni a feladatát. 
Űrszemétnek (1.9.) nevezünk minden olyan Föld körül 
keringő mesterséges tárgyat, amelynek már nincsen sem-
mi haszna. Ezek általában az űreszközökről származó, ki-
sebb-nagyobb méretű darabok, amelyek száma összesen 
többezernyi. 

(Forrás: www.idokep.hu nyomán, módosítva)
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Sorolj fel a szűkebb környezetedben előforduló, nehezen lebomló termékeket!

2.   Gyűjts adatokat az élelmiszer-hulladék mennyiségének globális és magyarországi helyzetéről, csökken-
tési lehetőségeiről!

3.  Készíts gondolattérképet a műanyaghulladék környezeti veszélyeiről (1.8.)!

4.  Nézz utána, milyen kutatások folynak a műanyagok lebontásával kapcsolatban!

Mi mindent dobunk el?

Szemét mindenhol

Az ember a történelem kezdete óta termel hulladékot, de sok ezer évig ezek szinte mind természetes úton, 
viszonylag gyorsan lebomló melléktermékek voltak. A szemét gyorsuló ütemű felhalmozódása a műanyag 
termékek tömeges gyártásával kezdődött (1.6.). Mivel ezeknek sok esetben rendkívül hosszú a lebomlási 
ideje, a jelenlegi technológiai megoldások mellett a szemét további halmozódása várható.

1.7. A hulladék típusainak megoszlása 
az Európai Unióban  (2016)

1.8. Műanyagszemétbe szorult 
gömbhal

1.6. A világ hulladéktermelésének 
összetétele (2016)

A nagy csendes-óceáni szemétsziget (1.10.) hatal-
mas mennyiségű, a víz felszínén és az alatt lebegő 
műanyagszemétből áll. Kialakulását az óceán északi 
medencéjében működő körkörös áramlási rend-
szer magyarázza, amely a közvetlenül a tengervíz-
be szórt, illetve a folyóvizek által az óceánba hor-
dott hulladék nagy részét összetereli. Az 1,6 millió 
négyzetkilométeres, 80 000 tonnás „szigetben” 1,8 
billió műanyagdarab sodródik. Valószínű, hogy Ke-
let-Ázsia a műanyagszennyezés egyik kulcsforrása. 

(Forrás: https://www.elobolygonk.hu nyomán, módosítva)

1.9. Űrszemét (illusztráció)

1.10. Szemétszigetek az óceánokban
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Hasonlítsd össze a gyermekek és a hulladék kapcsolatát a fejlett és a fejlődő országokban! 

2. Keress illegális hulladékkereskedelemről szóló híreket az interneten!

3.  Nézz utána, milyen egészségkárosító hatásai lehetnek az elektronikus hulladék égetésének!

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Milyen problémákat okozhat az emberiségnek az űrszemét?

2.   Határozd meg a nagy óceáni szemétszigetek viszonylagos földrajzi helyzetét!

3.   Mutasd be egy Európában keletkezett, valamelyik nagy folyó vizébe került műanyagszemét-darab további 
sorsát! Milyen úton keresztül juthat el az egyik óceáni szemétszigethez? Hogyan válhat mikroműanyaggá 
és juthat be az emberi szervezetbe? Készíts folyamatábrát! Próbálj minél több állomást megjeleníteni!

A WWF és partnerei tanulmánya szerint 
az emberek a táplálékkal átlagosan nem 
kevesebb mint 2000 apró műanyagdarabot 
fogyasztanak el minden héten (1.12.). Ez 
körülbelül 5 gramm műanyag hetente, ami 
egy bankkártya súlyának felel meg. Az elfo-
gyasztott mennyiség éves szinten több mint 
250 gramm műanyagot jelent. A jelentés 
szerint a mikroműanyagok elsősorban az 
ivóvízből (ebbe beletartozik a palackozott 
víz is) kerülnek a szervezetünkbe. 

(Forrás: https://wwf.hu nyomán, módosítva)

35 000 műanyag palackot gyűjtöttek össze a Felső-Tisza 
magyarországi szakaszán a PET-kupa aktivistái (1.11.). 
Az ártéri területek átvizsgálásával Tiszaszalka és Vásá-
rosnamény között folyt az önkéntes munka a vízügyi 
hatóságok segítségével. Az összegyűjtött hulladék fele 
újrahasznosításra kerül.

(Forrás: https://hulladekpres.hu nyomán, módosítva)
1.11. PET-palackok a folyóparton

1.12. Mikroműanyag az ivóvízben (illusztráció)

Mikroműanyag

Hulladékkereskedelem – a fejlett országok megoldása?

Az elektronikai hulladék globális mennyisége 21,4 százalékkal nőtt 2014 és 2019 között. 2020-ban fejen-
ként átlagosan 7,3 kg e-hulladéktól szabadultunk meg, de ennek csupán 17,4 százalékát hasznosították 
újra. A fennmaradó e-szemét tömege – jelentős részben illegális úton – a világ fejletlen országaiban lan-
dol, főleg Fekete-Afrikában és Pakisztánban.
A világ legnagyobb e-hulladék-lerakója Ghána fővárosában, Accrában található. Évente 250 000 tonna 
számítógép, okostelefon, háztartási gép kerül ide a fejlett országokból. A felhalmozódott hulladék feldol-
gozásával az itt élők különböző fémeket próbálnak kinyerni. A folyamatos égetés miatt ez a világ egyik 
legmérgezőbb helye, a fojtogató füstben körülbelül 6000 ember dolgozik, köztük sok a gyerek. 

(Forrás: index.hu nyomán, módosítva)
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1
2
3
4
5

MEGELŐZÉS

értéknövelő újrahasznosítás

értékcsökkentő újrahasznosítás

LERAKÁS

ÚJRAHASZNÁLAT

HASZNOSÍTÁS

ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁS
(HULLADÉKÉGETÉS)

3. A HULLADÉK MINT ERŐFORRÁS

Hogyan kezeljük a hulladékot?

Az Európai Unió által elfogadott hulladékkezelési pira-
mis (3.1.) öt lépcsőjéből az első, a megelőzés (lenne) a leg-
fontosabb. Az alatta következő hulladékkezelési módsze-
rek egyre kevésbé követendők. Jelenleg azonban globális 
szinten mégis a lerakás a leggyakoribb megoldás. 

3.1. A hulladékkezelési módszerek fontossági sorrendje
 (hulladékkezelési piramis)

3.2. Csomagolástípusok

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Értelmezzétek csoportokban a hulladékkezelési piramist! Gyűjtsetek példákat az egyes lépcsőfokokhoz!

2.   Mi lehet a magyarázat arra, hogy a legkevésbé környezetkímélő hulladékkezelési megoldás a leggyako-
ribb, és a megelőzés a legkevésbé hangsúlyos a gyakorlatban?

Ne termeljünk hulladékot!

A legjobb hulladékkezelési módszer, ha nem termelünk hulladékot.
A hulladék mennyiségének csökkentésére a vállalatok és a vásárlók közül is sokan még nem fordítanak kel-
lő fi gyelmet. A háztartási hulladékok jelentős része a csomagolásokból (3.2.) származik, amelyek többsége 
műanyagból készül. 

➜  Ha van rá módod, hogy kimérve vásárolj mosószert és mosogatószert, vidd magaddal a saját tárolód, 
és kérd abba! Ha ez nem megoldható, törekedj arra, hogy környezetbarát szereket szerezz be, olyan 
csomagolásban, amit aztán szelektálhatsz majd! 

(Forrás: https://forbes.hu nyomán, módosítva)

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Dolgozzatok csoportokban! A 3.2. ábra képei alapján gyűjtsetek olyan példákat, amikor felesleges, illetve 
amikor nélkülözhetetlen a csomagolás!

2.  Milyen hasznos tulajdonságai vannak a műanyag csomagolásoknak? 

3.  Milyen esetekben lehet a műanyag csomagolást más anyagból készült csomagolással helyettesíteni?

4.  Hogyan függ össze a tudatos vásárlói magatartás a hulladékcsökkentési törekvésekkel?

5.  Olvasd el a szemelvényeket, majd oldd meg a kapcsolódó feladatokat!
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3.3 A körforgásos gazdaság modellje

Tervezés

Újra-
hasznosítás

Visszamaradó 
hulladék

Nyersanyagok

Forgalmazás

Össze-
gyűjtés

Fogyasztás, 
használat,

       újrafelhasználás, 
javítás

Gyártás, 
felújítás

➜  2021. július 1-től bizonyos egyszer használatos műanyag termékeket tilos forgalomba hozni hazánk-
ban egy kormányrendelet szerint. A magyar jogszabály jelentős előrelépést jelent a korábbi állapot-
hoz képest. A rendelet érvénybe lépése előtt ugyanis Magyarországon semmilyen korlátozás nem volt 
a műanyag zacskók forgalmazására. A rendelet értelmében tiltólistán szereplő termékeket kizárólag 
fenntartható anyagokból lehet elkészíteni. 

(Forrás: www.forbes.hu nyomán, módosítva)

➜  Egy nagyvállalat a fenntartható csomagolás terén elért eddigi eredményeire építve új, még ambiciózu-
sabb célokat tűzött ki maga elé. 2025-re a cég összes csomagolása újrahasznosítható vagy újrahasznál-
ható lesz, a műanyagok felhasználását pedig 50 százalékkal fogják csökkenteni.

(Forrás: https://www.vg.hu nyomán, módosítva)

 a) Írj össze egy ötpontos listát arról, hogyan tudnád csökkenteni a személyes hulladékmennyiséged!
 b) Nézz utána, van-e a lakóhelyeden vagy a közeli városban csomagolásmentes bolt!
 c)  Mutasd be, milyen előirányzatai vannak az Európai Uniónak a hulladék mennyiségének csökkentése 

érdekében!
 d)  Alkossatok három csoportot! Képzeljétek el, hogy az egyikben országgyűlési képviselők ülnek, a másik-

ban egy ruhaipari cég vezetői, a harmadikban pedig a korosztályotok tagjai. A csoportok írják össze, mit 
tehetnek a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében!

Körforgásos gazdaság

A körforgásos gazdaság (3.3.) olyan rendszer, amelyben 
nem keletkezik hulladék. A termékeket eleve úgy terve-
zik meg, hogy újrafelhasználhatóak legyenek valamilyen 
formában azután is, hogy a fogyasztónak már nincs rájuk 
szüksége. Fontos eleme ennek a modellnek az is, hogy a 
termékeket minél tovább használják a vásárlók, és szük-
ség esetén meg is tudják javíttatni azokat. Ehhez termé-
szetesen alaposan megtervezett gyártási rendszerre, újfajta 
technológiákra, hosszú távú gondolkodásra van szükség. A 
körforgásos gazdaság nemcsak a környezet szempontjából 
előnyös, hanem a gyártónak is megéri, hiszen az elhasznált 
termékekből újra erőforrás lesz.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Keress működő példákat, amelyek a körforgásos gazdaság modelljét követik!

2.  Játsszátok el, hogy padtársad egy, a körforgásos gazdaság modelljén alapuló középvállalkozás ügyveze-
tője! Készíts vele interjút a cég fi lozófi ájáról, működéséről, céljairól!

3.  Válaszd ki a felsoroltak közül azokat, amelyek támogatják a körforgásos gazdaság modelljét! Folytasd a 
sort további példákkal!

– Új készülék vásárlásakor elszállítják a régit.
– Olcsóbb megvenni egy új telefont, mint kicserélni a régi készülék meghibásodott akkumulátorát.
– A termékeket nehezen újrahasznosítható műanyagba csomagolják. 
– Drágább, de tartósabb termék vásárlása.
–  A használó nem veszi meg a terméket (pl. egy városi rollert), hanem csak akkor fi zet érte, amikor használja.
– Rövid időre szóló garanciák. 
– Betétdíjas csomagolás.
– Az egyik vállalat által előállított felesleget a másik alapanyagként hasznosítja.
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4. ÚJRAHASZNÁLAT ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Mi mindent lehet újrahasználni?

Az újrahasználat fogalma mindeddig nem került be oly mértékben a köztudatba, mint az újrahasznosításé, 
pedig egy annál jóval környezettudatosabb módszerről van szó. Újrahasználat esetén ugyanis a már hasz-
nált terméket nem dobjuk ki, hanem vagy ugyanarra a célra, vagy egy másikra újra fel tudjuk használni. 
A divat vagy a művészek képzelete is sokat segíthet az újrahasználat terjedésében (4.1.).

4.1. Eldobás helyett újrahasználat

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  A nagyléptékű újrahasználatra hazai példákat is ismerünk. Keress ilyeneket!

2.  Dolgozzatok csoportokban! Hogyan lehet újrahasználni a következő termékeket? Akár több lehetőséget 
is kitalálhattok! 

babaruha – tanszerek – autógumi – íróasztal – PET-palack – rácsos babaágy –
befőttesüveg – bontott tégla

3.   Tervezd meg a saját vállalkozásodat újrahasznált termékekre alapozva! Készíts hozzá egy fi gyelemfelkeltő 
szlogent és plakátot!

Újrahasznosítás

Újrahasznosítás során a hulladék anyagát használják erőforrásként (alapanyagként). Ebben az esetben az 
eldobott terméket feldolgozzák, és az anyagából egy új terméket állítanak elő. Klasszikus példa a papír újra-
hasznosítása, amelynek hazánkban is már több évtizedes gyakorlata van. Napjaink égetően fontos kérdése 
a le nem bomló műanyagok, mint alapanyagok újrahasznosítása a kezelhetetlen felhalmozódás elkerülé-
se érdekében. A PET-palackokat viszonylag nagy arányban újrahasznosítják a fejlett országokban, de sok 
műanyag hulladékot az anyaguk miatt nem lehet ezen az úton felhasználni. 
Az újrahasznosítás előfeltétele a szelektív hulladékgyűjtés, ami már az otthonokban elkezdődik, de segíte-
nek benne például a hulladékudvarok is.
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4.2. Újrahasznosított alapanyagokból 
készült cipő

08. Keress további, újrahasznosított anyagokból készülő termékeket!

09. Nézz utána, mit jelent a „zöldre festett termék” kifejezés!

10. Mi a különbség az egyutas és a többutas betétdíjas rendszer között? Nézz utána!

11. Mely termékekre lehetne még kiterjeszteni a betétdíjas rendszert?

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Sorolj fel újrahasznosítható termékeket! Csoportosítsd ezeket anyaguk szerint!

2.  Nézz utána, mit jelent a PET rövidítés! Jellemezd az anyag összetételét, tulajdonságait!

3.  Nézz utána, miért jelent problémát a kávékapszulák újrahasznosítása!

4.   Hogyan történik a szelektív hulladékgyűjtés a lakóhelyeden? Készíts rajzos vázlatot a hulladék szelektálásáról!

5.  Milyen típusú hulladékok kerülnek a hulladékudvarokba? 

6.   Mi történik a lomtalanításkor kirakott hulladékkal? Miért van szükség lomtalanítások szervezésére?

7.   Másold le a füzetedbe, majd pedig töltsd ki az alábbi táblázatot! Mi lesz a sorsuk a következő termékek-
nek/anyagoknak? Hová kell azokat elszállítanod, ha újrahasználatra vagy újrahasznosításra szánod azo-
kat? (Ha úgy véled, hogy egy termék/anyag esetében nincs újrahasználati lehetőség, húzd ki a táblázat 
megfelelő rovatát!) A táblázat kiegészítése után vessétek össze eredményeiteket a padtársaddal!

újrahasználat
újrahasznosítás (szelek -
tív hulladékgyűjtéssel)

elromlott számítógép

régi törülközők

maradék falfesték

lemetszett faágak

fürdőszoba felújításá-
ból származó törmelék

lecserélt szekrény

használt sütőolaj

régi autó

törött ablaküveg

A nagy cégeket egyrészt a kör-
nyezettudatosság, más  részt a 
mar ketingérzékük is az újra-
feldolgozott anyagok felé tereli. 
A fejlett országokban egyre 
szélesebb az a társadalmi ré-
teg, amely kifejezetten keresi a 
„zöld” termékeket. 

Az egyik nagy sportszergyártó vállalat olyan cipőt készít, amelynek előállítása során az óceán mélyén 
használt eresztőhálókat és a felszínen lebegő műanyag szemetet hasznosítják újra (4.2.). A cipő 95 szá-
zalékban az óceánból kihalászott műanyagból készül, a maradék 5 százalék újrahasznosított poliészter. 
De nem ez az egyetlen termék, amelynél újrahasznosítják a kihalászott hulladékot: a világ legnagyobb 
futballklubjai közül többnek is a focistái az ebből készült új mezekben játszanak. 

(Forrás: www.piacesprofit.hu nyomán, módosítva)

Azokban az európai országokban, ahol a betétdíjas rendszert már alkalmazzák az egyutas italcsomago-
lásokra, 85% feletti újrahasznosítási arányt érnek el. A visszaváltás kitűnő eszköze a műanyagszennyezés 
visszaszorításának is: akár 40%-kal csökkentheti az óceánokba kerülő műanyaghulladék mennyiségét.
A többutas, azaz újratöltéssel járó betétdíjas rendszer kiterjesztése mellett gazdasági és környezeti érvek 
is szólnak. Egy 2020-as hazai kutatás eredménye azt mutatta, hogy a borospalackok esetében a vissza-
gyűjtési arány csupán 10%-os növelése is jelentős károsanyagkibocsátás-csökkenéssel jár. Sőt, az egyutas 
palackokhoz képest akár 80%-os környezetterhelési csökkenés is elérhető.

(Forrás: http://hasznositsd.hu nyomán, módosítva)
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5. A HULLADÉK MINT ENERGIAFORRÁS

Energetikai felhasználás

Az eldobott holmik egy része elégethető, az égésükből pedig energiát nyerhetünk. Bizonyos esetekben 
még a másra már nem használható hulladék sem értéktelen, hanem egyenesen energiaforrásként (5.1.) 
működik. 
A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (5.2.) Magyarország egyetlen kommunális hulladéktüzelésű erőműve. 
A fővárosban keletkező hulladék kb. 60%-át elégetik, távhőt és elektromos áramot állítanak elő belőle. 
Több olyan hőerőmű is van hazánkban, amely – fő energiaforrása mellett – a hulladékot is képes hasznosí-
tani (pl. a Mátrai Erőmű). Összesen az ország hulladékmennyiségének mintegy 13%-át égetik el különböző 
erőművekben. Cementgyárakban is előszeretettel égetnek el hulladékot, mert a cement előállításának ener-
giaigényes folyamatát ezzel próbálják gazdaságosabbá tenni.

Hulladék

Üzemanyag

Távhő

Elektromos 
áram

Hulladékgyűjtés

Hulladékhasznosító
üzem

Hulladék-
feldolgozás

átalakított

elégetett

feldolgozott

E
N
E
R
G
I
A

5.1. A hulladék energetikai felhasználása

5.2. A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű

A műanyaghulladék hasznosításának leghatékonyabb módja, ha üzemanyagot gyártanak 
belőle. Az eljárás lényege, hogy a szénhidrogén-alapú műanyagokat magas hőmérsékle-
ten újra szénhidrogénné, teljesen tiszta dízelolajjá alakítja. A végtermék környezetvédelmi 
tulajdonságai alapján biodízelnek tekinthető, mivel megújuló energiaforrásból készül, és 
gyakorlatilag kénmentes. A dízelgyártáshoz nincs szükség a műanyagok költséges váloga-
tására és tisztítására, és nagyon magas a feldolgozás hatásfoka: 10 tonna műanyagból 9,5 
tonna dízelolaj képződik. 

(Forrás: https://www.energiainfo.hu nyomán, módosítva)

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Nézz utána, milyen típusú hulladékokat nem szabad elégetni az erőművekben!
2.  Érvelj a műanyagból készült dízelolaj biodízel minősítése mellett vagy ellen!
3.   Állítsd növekvő sorrendbe a következő országokat az alapján, hogy a hulladékuk mekkora részét 

égetik el! Először becslés alapján állítsd fel a sorrendet, majd nézz utána a valós értékeknek! 

Svédország – Magyarország – Finnország – Svájc – Németország – Görögország –
Bulgária – Dánia – Lengyelország – Szlovákia

4.   Gyűjts adatokat arról, hogy az előző feladatban szereplő országokban a hulladék hány százalékát küldik 
lerakóba! (A fennmaradó rész az újrahasznosítás és a komposztálás aránya.) Állapíts meg összefüggéseket 
az adatok között!
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Nézz utána, mi a különbség a biológiailag lebomló és a biohulladék között!

2.   Ábrázold gondolattérképen a mezőgazdasági melléktermékek és egyéb zöldhulladékok biogázüzemek-
ben történő hasznosításának környezeti hatásait!

3.   A zöldhulladékot sok településen közösségi komposztálókban gyűjtik. Mutasd be egy közösségi kom-
posztáló működését!

Égessük el a felesleget?

Magyarországon tilos háztartási vagy egyéb hulladékot otthon a kályhában, a kandallóban vagy az ud-
varon elégetni, mégis a fűtésből származó légszennyezés öt százaléka a háztartási hulladék elégetéséből 
származik. A magyar lakosság 33 százaléka fűt alkalmanként akár háztartási hulladékkal is – anyagi 
helyzettől függetlenül. 

Sok fejlődő országban Mexikótól Ghánán át Nepálig vagy 
a Fülöp-szigetekig hiányzik a pénz és az infrastruktúra a 
hulladék megfelelő kezelésére. A lakosság a felhalmozó-
dó szemetet jobb híján az utcán égeti el (5.3.). A keletke-
ző anyagok (köztük számos mérgező) a levegőbe távoznak, 
jelentősen hozzájárulva a levegőszennyezéshez és az ezzel 
kapcsolatos megbetegedésekhez. A kutatók azt valószínű-
sítik, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásában is jóval 
nagyobb szerepe van az utcai szemétégetésnek, mint azt ed-
dig gondolták.

(Forrás: https://www.climatecentral.org nyomán, módosítva) 5.3. Szemétégetés Indonéziában

5.4. Biogázüzem

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Milyen összefüggések lehetnek a lakosság anyagi helyzete és a hulladékégetés között nemzetközi szinten, 
valamint egy országon belül?

2.   A felmérések szerint az utcai vagy otthoni szemétégetés hátterében elsősorban az információhiány áll. 
Hogyan lehetne ezen változtatni? 

A zöldhulladék hasznosítása

A begyűjtött biológiailag lebomló hulladékból (köztük 
a köznyelvben zöldhulladéknak nevezett biohulladékból) 
komposzt készíthető, de biogáz előállítására is lehet hasz-
nálni (5.4).
A biogáz oxigénmentes térben (anaerob körülmények 
között) keletkezik szerves anyagokból. Nagyrészt metánt 
tartalmaz, amelynek az elégetése révén elektromos áram 
és hő állítható elő. Biogáz gyártására a trágya, a szennyvíz, 
a háztartási zöldhulladék és egyéb mezőgazdasági mellék-
termékek is alkalmasak.
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6. SZEMÉTDOMBOKBÓL SZEMÉTHEGYEK

A hulladékkezelés leginkább elkerülendő megoldása a hulladéklerakás, vagyis a deponálás. A hulladék-
kezelési piramis utolsó lépcsőfokát jelentő módszer lényege a települési szilárd hulladék kijelölt lerakóhe-
lyen, szigorú környezetvédelmi és közegészségügyi szabályok betartásával történő elhelyezése. Annak elle-
nére, hogy környezetvédelmi szempontból a deponálás a legkevésbé követendő megoldás, ez a legnagyobb 
arányban alkalmazott módszer globálisan és Magyarországon is. Hazánkban a települési szilárd hulladék 
kb. fele végzi lerakókban.

A helyes deponálás menete

A lerakóba kerülő hulladékot egy 
tárolóba helyezik, amit úgy kell ki-
alakítani, hogy hosszú távon meg-
akadályozza a környező területek 
szennyeződését (6.1.). 

kerítés

véderdő

védőgát

kompaktor

gázgyűjtő csövek

fedőréteg

csurgalékvíz gyűjtő csövek

talajvíz

tömörített
hulladék

aljzatszigetelés:
hdpe fólia, geotextília

természetes anyagú
szigetelőréteg

csurgalékvíz
tároló

monitoring
rendszer

6.1. Egy hulladéklerakó felépítése

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Tanulmányozd az ábrát, majd válaszolj a kérdésekre!

– Hogyan oldják meg a természetes vizek védelmét a hulladéklerakók környezetében?

– Mi történik a hulladéklerakókban keletkező gázokkal?

2.  Nézz utána, mit jelent a csurgalékvíz és a kompaktor fogalma!

3.   Mutasd be Magyarország legnagyobb, Pusztazámor külterületén lévő hulladéklerakóját kiselőadás keretében!

4. Mire lehet használni a rekultivált hulladéklerakókat?

5. Mire lehet használni a rekultivált hulladéklerakókat?

Befejeződött a Sajó-Bódva völgye térségében lévő több egyko-
ri hulladéklerakó felszámolása. A munkák eredményeképpen 
660 ezer négyzetméter terület lett hulladéktól mentes, valamint 
3 millió köbméter hulladékot ártalmatlanítottak. A beruházást 
követően a rekultivált szeméttelepek helyén már csak egy-egy 
domb emlékeztet arra (6.2.), hogy valaha szemétlerakás folyt az 
érintett településeken. A végső fedőréteget minden esetben zöld-
felülettel látták el, mintegy visszaadva a területet a természetnek. 

(Forrás: https://boon.hu nyomán, módosítva) 6.2. Rekultivált hulladéklerakó
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Hulladéklerakó-bányászat

Az utóbbi évtizedekben a hulladékgazdálkodásnak egy 
külön ága fejlődött ki: a garbológia. Ez nem más, mint az 
eldobott szemét, a hulladéklerakók régészeti módszerekkel 
való vizsgálata. A garbológia célja a hulladékok lebomlási 
folyamatának jobb megismerése, illetve még hasznosítható 
anyagok keresése. A szemét fontos információkat hordoz a 
társadalom fogyasztási szokásairól is (6.4).

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Milyen veszélyek fenyegetik az embereket a nem megfelelően kezelt lerakók miatt?

2.   Hasonlítsd össze Delhi népességét Budapestével, valamint India és Magyarország egy főre jutó GDP-érté-
két! Milyen okok vezethettek Delhiben a hulladékkezelési problémához?

3.  Készíts prezentációt a nigériai Lagos „szemétvárosáról”, az Olusosun lerakóról!

Ahol nem működnek a szigorú környezetvédelmi szabályok

Delhi a világ legszennyezettebb városai közé tartozik. Az 
óriási mennyiségű hulladék kezelésére nem találtak meg-
felelő megoldást. A város Ghazipur nevű részében egy 
mintegy 40 focipályányi alapterületű szeméthegy (6.3.) 
2019-ben átlépte a 65 méteres magasságot. Az 1984-ben 
létesített szeméttelep 2002-ben megtelt, alternatíva híján 
viszont ezután is tovább hordták ide a szemetet. A szemét-
lerakóból létesítése óta folyamatosan távoztak a mérgező 
anyagok, szennyezve a talajt, a vizeket és a levegőt. 2019-
ben a hulladék részleges eltávolításával és szelektálásával 
sikerült a szemét mennyiségét csökkenteni. 

(Forrás: https://indianexpress.com nyomán, módosítva) 6.3. Szeméthegy Delhi Ghazipur városrészében

Annak ellenére, hogy a hazai települések többségén már szervezett módon folyik a hulladék minden fajtájá-
nak begyűjtése, és szigorú szabályok vonatkoznak a hulladék elhelyezésére, még mindig rendkívüli mértékű 
az illegális hulladékelhelyezés (6.4.). 

4.   Képzeld el, hogy egy kb. 2000 fős település polgármestere vagy! Kiemelt célod, hogy visszaszorítsd az ille-
gális hulladéklerakást, és megtisztítsd a településedet a szeméttől. Írj akciótervet ennek megvalósítására!

5.   Az illegálisan lerakott hulladékot már applikáción keresztül is be lehet jelenteni. Ismerkedj meg a Hulla-
dékRadar alkalmazással! https://hulladekradar.hu/#

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Milyen értékes anyagokat lehet fellelni a szemétben?

2.   Képzeld el, hogy 2221-ben élsz, és garbológusként egy mai hulladéklerakó tartalmát vizsgálod! Milyen 
megállapításokat tudnál tenni?

6.4. A szemét mint információforrás
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7. HULLADÉKTERMELÉS ÉS -FELHASZNÁLÁS – PROJEKTMUNKA

Csökkentsük a hulladék mennyiségét!

A projekt fő célja az egyén hulladéktermelésének megfi gyelése, a környezetbarát hulladékkezelés hosszú távú 
stratégiájának kidolgozása.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

Egy héten keresztül jegyezd fel, milyen szemetet termelsz!

– Amit tudsz, kezeld szelektíven!
– Jegyezd fel, milyen típusú termékeket hová dobtál (PET-palack, papír stb.)!
– Mérd meg az általad termelt heti hulladék tömegét anyagtípusonként!

Készíts tervet arra vonatkozóan, hogyan lehetne csökkenteni az általad előállított hulladék mennyiségét!

– Írd össze, mely hulladékok termelését és milyen módon tudod kiküszöbölni!

Tervezd meg, hogyan tudna minél több hulladék hasznosulni!

– Mely hulladékokat lehetne újrahasználni a háztartásotokban vagy máshol? Írj listát!
–  Hogyan lehetne hatékonyabban szelektálni a hulladékot, és elérni annak minél nagyobb arányú újrahasz-

nosítását?
– Mi legyen az élelmiszer-maradékkal?
– Hová kerüljön a biohulladék?
– Hová kell vinni a használt sütőolajat, egyéb veszélyes hulladékokat stb.?

Mutasd be prezentációval a megfi gyelés eredményeit és a hulladékkezelési stratégia elemeit!
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Az elmúlt évtizedekben a halálozások 0,1%-ért a katasztrófák voltak felelősek világ-
szerte, évente nagyon változó, 0,01% és 0,4% közötti arányban.
A természeti katasztrófák okozta halálozások száma nagymértékben csökkent az 
elmúlt évszázad során. Történelmileg az aszályok és az árvizek voltak a legvégzetesebb 
katasztrófák, azonban az ezek okozta halálozások száma ma már nagyon alacsony, a 
legtöbb áldozatot napjainkban a földrengések szedik.
Ebben a fejezetben adatok, ábrák elemzésével, szemelvények értelmezésével, fel-
adatok segítségével azt vizsgáljuk, hogy miért alakulnak ki a lavinák és a gleccser-
szakadások, miért emelkedik a tengerszint, és megelőzhetők-e az erdőtüzek. Azzal 
is foglalkozunk, hogy miért alakulnak ki árvizek, és hogyan lehet védekezni ellenük, 
de a talajpusztulással és az aszállyal is foglalkozunk. A földrengések és a vulkánok 
okozta veszélyekről is tanulhatsz ebben a fejezetben. Végül egy projektmunkához, a 
Holnapután című film „földrajzos” szemmel történő értelmezéséhez adunk megfigye-
lési szempontokat.  

A természeti katasztrófák és a globális  
kihívások kapcsolata

VIII. 
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1. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK A VILÁGBAN

A természeti katasztrófák okozták az elmúlt évtizedben világszerte a halálozások 0,1%-át. A természeti 
katasztrófák okozta halálozások száma egy évszázad alatt jelentősen csökkent: évi egymillióról évi 60 000 
halálesetre.
Az elmúlt évszázadokban a természeti katasztrófák közül az aszály és az árvíz követelte a legtöbb halálos 
áldozatot, míg napjainkban a földrengések a legveszélyesebbek.
Természeti katasztrófák miatt legtöbben azokban az alacsony és közepes jövedelmű országokban veszítik 
életüket, ahol nem áll rendelkezésre a védekezéshez és a károk elhárításához alkalmas infrastruktúra.
A természeti erők az emberi élet elvesztése mellett gyakran súlyos gazdasági károkat is okoznak. Az utóbbi 
két évtizedben abszolút értékben jelentősen emelkedtek a károk helyreállítási költségei.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Nevezd meg, hogy mely természeti katasztrófák idézhették elő a képeken látható állapotokat! 

2.  Magyarázd meg a természeti katasztrófák kialakulásának okait az eddigi ismereteid alapján!

3.  Rendszerezd a képek és a térkép (1.2.) segítségével a természeti katasztrófákat!

4.   Válassz ki az 1.2. térképen bejelöltek közül öt vulkánt, és keresd meg az atlaszban, hogy mely országokban 
találhatók!

5.   Nevezz meg öt olyan területet/régiót, ahol gyakori a vulkáni aktivitás és a földrengés! Használd az atlaszt!

6.  Mely tengerpartokat veszélyezteti leginkább a cunami?

7.  a) Nevezd meg azokat a tengereket/óceánokat, amelyek fölött trópusi ciklonok alakulnak ki!

 b) Mely országokat veszélyeztetik a trópusi ciklonok?

8. Nevezz meg öt olyan területet/régiót, ahol gyakori a szárazság!

9.  Mely régiókat, országokat érintették az elmúlt években leginkább a természeti katasztrófák?

1.2. Természeti 
katasztrófák a 
Földön

1.1. Természeti katasztrófák
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10.  a)   Mi az oka annak, hogy a gazdasági károk 
értéke nagyobb, mint a biztosítási vesztesé-
gek értéke (1.3.)?

 b)  Melyik természeti katasztrófa okozta a leg-
nagyobb gazdasági kárt az elmúlt időszak-
ban? Nézz utána!
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gazdasági károk biztosítási veszteség

1.3. A természeti katasztrófák okozta 
gazdasági károk és a biztosítási veszteség 

(milliárd USD)

A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK ÉS A GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK KAPCSOLATA

Fő csoportok a ható-
tényezők szerint Típusok Összefüggések Példák

Felszín- vagy tömeg-
mozgások

Föld-
csuszamlás

–  éghajlatváltozás ➔ fagyott talaj (permafroszt) olva-
dása ➔ talajfolyás, csuszamlás ➔ károk épületekben 
és a talajban, kötött metán felszabadulása a tundrán 
és tajgán ➔ az üvegházhatás fokozódása

–  heves esőzések ➔ talajerózió

tundra, tajga 
egyenlítői öv

Lavina éghajlatváltozás ➔ olvadás ➔ gyakoribb lavinaveszély Alpok, Sziklás-
hegység

Gleccser-
szakadás

éghajlatváltozás ➔ olvadás ➔ jégdarabok leválása ➔
a jégdarabok keltette erős hullámzás a víztározóban, 
tavakban ➔ gátszakadás ➔ árvíz, talajerózió

Himalája

A levegő közvetlen 
és közvetett hatása

Extrém idő-
járás

extrém időjárás, heves záporok, zivatarok, villámlás,
tornádó, hurrikán, tájfun
El Niño, La Niña

Észak-Amerika,
Közép-Amerika, 
Indiai-óceán

Erdőtűz –  éghajlatváltozás ➔ szárazság ➔ gyakoribb tüzek
–  emberi gondatlanság, szándékos gyújtogatás

Kalifornia, 
Görögország, 
Ausztrália

Tengerszint 
emelkedése

–  éghajlatváltozás ➔ a tengervíz hőtágulása + gleccse-
rek és jégtakarók olvadása ➔ parterózió és a felszín 
alatti vizek sósabbá válása (ivóvíz mennyiségének 
csökkenése)

–  mangroveerdők veszélyben

Óceánia (Kiri-
bati, Tuvalu)
Afrika

A víz közvetlen 
és közvetett hatása

Árvíz –  éghajlatváltozás ➔ szélsőséges időjárás, heves, 
intenzív csapadékhullás ➔ gyakoribb villámárvíz ➔
talajerózió

–  erdőirtás ➔ gyorsabb lefolyás

Dél-Ázsia, 
Magyarország

Talajerózió –  erdőirtás ➔ gyorsabb lefolyás ➔ talajerózió
–  nem megfelelő talajművelés ➔ talajerózió

Epheszosz, Kína, 
USA

Belvíz –  belvízborítás mértéke, ideje ➔ mezőgazdasági és 
épületkárok

–  a belvíz az aszály enyhítésére is használható

Magyarország

Aszály, 
elsivatagoso-
dás

–  éghajlatváltozás ➔ El Niño ➔ Földünk különböző 
területein más-más következménnyel jár

–  erdőirtás ➔ a talaj kiszáradása, növényzetborítás 
csökkenése ➔ sivatag terjedése

–  állattenyésztés ➔ a gyér növényzet taposása ➔
sivatag terjedése

Ausztrália
Száhel-öv

Élővilág közvetlen 
és közvetett hatása

Élővilág okozta
veszélyek

–  éghajlatváltozás ➔ idegen fajok bevándorlása ➔
özönfajok terjedése, virágpor-allergia

–  ember által betelepített fajok

Kárpát-medence

Emberi tevékenység 
által nem befolyásolt 
katasztrófahelyzetek

Vulkánkitörés
Földrengés
Cunami

Pompeji, Etna, 
Horvátország, 
Ázsia, La Palma
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2. FELSZÍN- VAGY TÖMEGMOZGÁSOK

A tömegmozgásokat a nehézségi erő mozgatja. Tömegmozgás a kőzettömeg gyorsan lejátszódó, részben 
szabadeséses mozgása (omlás), illetve a lejtőn való gyors lecsúszása (földcsuszamlás vagy csuszamlás). 
A kőzettörmelék rendkívül lassan kúszhat vagy folyhat, ha erősen átázik. A lavina és a gleccserszakadás is 
a tömegmozgások közé tartozik.

Amikor megindul a föld…

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Magyarázd meg a szemelvény és az ábra segítségével, hogyan alakult ki a dunaszekcsői tömegmozgás!

2.  Lehet-e védekezni a dunaszekcsőihez hasonló típusú csuszamlások ellen? Válaszodat indokold!

3.   Magyarázd meg a 2.2. térkép segítségével, hogy miért alakulnak ki veszélyes, halálos áldozatokat is köve-
telő tömegmozgások az ábrázolt helyeken!

A dunaszekcsői löszdomb 2007 szeptemberében került a fi gyelem középpontjába. Akkorra ugyanis a 
mintegy 8,6 hektáros Duna-parti képződményen az esőzések következtében több száz méter hosszú re-
pedés keletkezett. Emiatt veszélybe került a helyi vízellátás és négy hétvégi ház is. A megrepedt partfal 
félmillió köbméteres darabja 2008 februárjában leomlott, és egy kisebb szigetet alakított ki a folyóban. 
A területen lévő négy, üresen álló hétvégi ház közül egy összedőlt, a többi súlyosan megrongálódott; 
személyi sérülés nem történt. A dunaszekcsői löszfal felső, méteres talajrétege a nagy mennyiségű csa-
padék hatására 2010 márciusában ismét megmozdult, s több köbméternyi föld hullott alá a lakóházak 
szomszédságában. Ugyanezen év júniusában 100-150 köbméternyi föld omlott le a löszdombról, de az 
lakóingatlanokat közvetlenül nem fenyegetett.                                           (Forrás: MTI, 2011 nyomán, módosítva)

csúszás

2.2. A földcsu-
szamlások okoz-
ta halálozások 
eloszlása

2.1. A csuszamlás kialakulása (b); a tömegmozgás következményei (j)

földcsuszamlás okozta
halálozások kockázata
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4.   Hogyan lehet a tömegmozgások okozta károk ellen védekezni, vagy mérsékelni a károkozásukat? Álla-
pítsd meg a képek alapján! Keress további megoldási lehetőségeket az interneten!

2.3. Védekezés a tömeg-
mozgásos folyamatok ellen

2.4. A gleccserszakadás folyamata

A gleccserszakadás

Világszerte egyre több emberre, akár milliókra jelenthetnek fenyegetést a gleccsertavak kitörése okozta 
áradások − fi gyelmeztetnek a szakemberek. Ahogy a bolygó melegszik és a gleccserek visszahúzódnak, 
az olvadékvíz felgyülemlik, és a gátként szolgáló jég vagy morénák révén tavakat alkot. Az elmúlt 30 év-
ben ezeknek a gleccsertavaknak a térfogata, kiterjedése és száma 50 százalékkal növekedett világszerte. 
Amikor ezek a tavak túltelítődnek, fennáll a kockázata, hogy kitörnek, és katasztrofális áradásokat okoz-
nak. Vannak olyan tavak, amelyek veszélyesebbek a többinél, és nagyobb valószínűséggel eredményez-
nek úgynevezett gleccsertavak kitörése okozta áradásokat. Ilyenek például az Andok és a Himalája azon 
tavai, amelyek gleccserei rendkívül meredek völgyekbe húzódnak vissza, magukban hordozva annak 
veszélyét, hogy a hegyoldal darabjai belehullanak a gleccsertavakba.
A szakemberek szerint Dél-Amerika és Közép-Ázsia az a két régió, amelyekben a legnagyobb valószínű-
ség szerint hatalmas számú halálos áldozatot fognak követelni az ilyen áradások, súlyos infrastrukturális 
károkat okozva, elárasztva a mezőgazdasági területeket és elpusztítva az otthonokat. 

(Forrás: MTI, 2021 nyomán, módosítva) 

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Mutasd be a 2.4. ábra alapján a gleccserszakadás folyamatát!

2. Miért okozhat nagy pusztítást egy gleccserszakadás?

3. Hogyan befolyásolja az éghajlatváltozás a gleccserszakadások számát, gyakoriságát? Válaszodat indokold!

gleccser
kőgörgeteg, 

lavina

a víz 
túlcsordulása

gleccser olvadása,
leszakadó 

jégdarabok

a leszakadó jégdarabok 
keltette hullámzás
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3–4. A LEVEGŐ KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT HATÁSA A TERMÉSZETI 
KATASZTRÓFÁK KIALAKULÁSÁBAN

A mérsékelt övezeti ciklonok, a tájfunok, a hurrikánok és a tornádók forgó mozgást végző légköri képződ-
mények, amelyekben a szél és a csapadék súlyos pusztításokat okozhat. A trópusi ciklonok az északi és a 
déli félgömb legerősebben felmelegedő óceáni térségeiben alakulnak ki, és a légkör legpusztítóbb jelenségei 
közé tartoznak. Ezek 400-500 km átmérőjű, egy rendkívül alacsony légnyomású központ körül kialakuló 
képződmények, amelyekben a szél sebessége a 200-250 km/órát is elérheti. A trópusi ciklonok elsősorban az 
északi félgömbön jönnek létre, mert az óceánok hőmérséklete az év nagy részében az Egyenlítőtől északra 
melegebb. „Születési helyükről” fokozatosan északabbra sodródnak. Évente átlagosan ötven trópusi ciklon 
jön létre a Földön, a legtöbb a Csendes-óceán északi medencéjében és a Karib-tenger térségében. A trópusi 
ciklonokat a Csendes-óceánon hurrikánnak, az Indiai- óceánon tájfunnak nevezik.
A mérsékelt övezeti ciklonok nagyon eltérő tulajdonságú, azaz hideg és meleg légtömegeket határoló fe-
lület hullámzásából alakulnak ki. Átmérőjük 1000–5000 km. A tornádók helyi jelenségek, a zivatarfelhő 
forgó mozgása következtében a felhőből a talajig lenyúló képződmények. Élettartamuk rövid, néhány perc. 
Átmérőjük pár métertől néhány kilométerig terjed. Általában szárazföldek fölött alakulnak ki.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Magyarázd meg az Irma hurrikánban kialakult hőmérséklet-különbségeket (3.1.)!

2. Nevezd meg a képeken látható légköri képződményeket (3.2.)! Miről ismerted fel azokat?

3. Melyik légköri képződményt ismered fel a szemelvény alapján?

4. Járj utána, hogy miről nevezték el a szemelvényben említett légörvényeket!

Rekordot döntött az elnevezett atlanti viharok 
száma 2020-ban

2020-ban megdőlt az elnevezett viharok száma, amikor egy 
újonnan kialakult vihar megkapta a � eta nevet. A különö-
sen veszélyes viharok azért kapnak nevet, hogy felhívják rá-
juk az emberek fi gyelmét, mielőtt még lecsapnának. A július 
1-jétől november 30-áig tartó viharszezonban alakult ki az 
Eta, amely Floridában is pusztított, és emberek tucatjainak 
halálát okozta Közép-Amerikában. A Zeta október végén 
Louisianára csapott le. Ez volt 2020-ban az ötödik elnevezett 
vihar, amelyik csuszamlást okozott.  

(Forrás: MTI, 2020 nyomán, módosítva)

3.1. A levegő mozgásának iránya egy hurrikánban (b); az Irma hurrikán (k, j) (a hurrikánban kialakuló felhő felső részének 
hőmérséklete a fekete és a sötétvörös területeken a legmagasabb a jobb oldali képen)

3.2. Légörvények
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2.   Nevezd meg a képeken látható veszélyes időjárási 
jelenségeket (3.3.)! Melyek a teendők a veszélyes idő-
járási jelenségek kialakulása előtt és közben? Hogyan 
lehet a veszélyhelyzetet elkerülni? Gyűjtsd össze isme-
reteid alapján! 

 a)  Mondj érveket arra, hogy miért jobb az interneten 
tájékozódni az időjárásról, mint például újságból!

 b)  Mi a teendő zivatar előtt, hogy elkerüld a veszélye-
ket?

 c)  Osztályoddal a Mátrában túráztok. A telefonod idő-
járás-előrejelző applikációja arra fi gyelmeztet, hogy 
zivatar várható. Mi a teendő?

 d)  Milyen veszélyekre kell fi gyelnetek a szabadban 
zivatar közben?

 e) Sorold fel, mik a teendők hőség esetén!

HŐSÉG. Nyáron gyakran előfordul, hogy a napi középhőmérséklet legalább három napon keresz-
tül 25 °C vagy akár 27 °C fok fölött van. Ilyenkor a hatóságok hőségriadót rendelnek el. A nagy me-
leg rosszullétet, fejfájást, ájulást okozhat. Hőség idején különösen veszélyeztetettek az idős emberek, 
a betegek és a csecsemők.
VIHAROS SZÉL. Nemcsak zivatar idején keletkezhet, hanem például egy hidegfront átvonulása-
kor is. A viharos szél faágakat törhet le, fákat csavarhat ki tövestül, megrongálhatja az épületeket 
(pl. a háztetőkről cserepek eshetnek le).
SZÉLLÖKÉS. A talajfelszínnel és a tereptárgyakkal való súrlódás, valamint a helyi hőmérsékleti 
különbségek miatt a légáramlás sosem egyenletes, hanem lökésszerű. A széllökés általában 20-40%-
kal haladja meg a szél átlagsebességét.
ZIVATAR. A zivatar több veszélyforrást is jelenthet. A villámlás még a gyenge zivatar esetében 
is veszélyes lehet, mert nem tudhatjuk, hova csap le. A zivatar esetenként erős szélviharral jár. 
A szél faágakat törhet le, fákat csavarhat ki tövestül, megrongálhatja az épületeket (pl. a háztetőkről 
cserepek eshetnek le). Zivatar idején gyakran jégeső is esik, ami tönkreteheti a növényeket. A nagy 
méretű jégdarabok az embereket, állatokat is megsebesíthetik. A zivatar sokszor hirtelen lehulló, 
nagy mennyiségű esővel, felhőszakadással jár együtt. A víz eláraszthatja az utakat, a kisebb patakok 
hirtelen kiáradhatnak.
ERŐS HAVAZÁS, HÓFÚVÁS. Az erős havazás megnehezíti, gyakran lehetetlenné teszi a közle-
kedést, különösen akkor, ha hófúvással jár együtt. Ebben az esetben a szél hótorlaszokat fúj az útra. 
Ilyen időjárás esetén a járművek elakadhatnak a hóban, az út csúszós lehet, a havazás miatt pedig 
rosszak a látási viszonyok.
ÓNOS ESŐ. Ónos eső idején jégpáncél alakul ki a járdákon, utakon, tárgyakon, növényeken. Az út 
nagyon síkossá válik. A faágak letörhetnek, a villanyvezetékek leszakadhatnak a jég súlya alatt.

3.3. Veszélyes időjárási jelenségek

Veszélyes időjárási jelenségek

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Olvasd el a veszélyes időjárási jelenségekről szóló leírást, majd társítsd azokat a jelenségekre fi gyelmez-
tető jelekkel!
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A magyarországi erdőtüzek:

–  50-60%-a 1 ha alatti, 30%-a 1–10 ha közötti területeken 
pusztít;

–  gondatlanság, ritkán gyújtogatás miatt keletkeznek;
– 95%-a felszíni tűz;
–  közel 50%-a tavasszal, a lombfakadás előtt keletkezik;
–  döntő hányada mezőgazdasági tevékenységgel függ ösz-

sze;
–  több mint 50%-a tűzgyújtási tilalom idején keletkezik;
–  40%-a hétvégén és munkaszüneti napokon jellemző.

A tavaszi tüzek ritkán érintenek egybefüggő erdőtömbö-
ket, a nyári tűzszezonban azonban gyakrabban alakulnak 
ki nagy intenzitással égő koronatüzek, főként az alföldi 
feny vesekben. A tüzek száma, a tűzveszélyes időszakok 
éven belüli eloszlása erősen függ az időjárási és a gazdál-
kodási viszonyoktól. 

(Forrás: erdotuz.hu nyomán módosítva)

Az erdőtűz megelőzhető!

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Válaszolj a kérdésekre a szemelvény elolvasása után!

a) Magyarországon tavasszal és nyáron gyakoriak a tüzek. Mi lehet ennek az oka?

 b) Melyek az erdőtüzek rövid és hosszú távú következményei?

 c) Hogyan lehet megelőzni az erdőtüzeket?

 d) Hol pusztítanak gyakran nagy erdőtüzek Földünkön?

 e) Mely feltételek serkentik Földünk nagy erdőtüzeinek terjedését?

 f ) Melyek a tűzgyújtás szabályai?

3.4. Erdőtűz Spanyolországban (fent); leégett erdő 
Görögországban, Athén közelében (lent)

A tengerszint emelkedése

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1. Miért sorolják egyes szakemberek a tengerszint emelkedését a levegőburkot érintő problémák közé?

2. Mi okozza a tengerszint emelkedését? Állapítsd meg a 3.5. ábra tanulmányozásával!

3.5. A tengerszint-
emelkedés okai

10 cm

  8 cm

  6 cm

  4 cm

  2 cm

  0 cm
1995 2000 2005 2010 2015 2020

hőtágulás 

víznövekmény
(főleg

olvadékvizek)

hőtágulás + víznövekmény

tengerszint
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3.  Olvasd el a szemelvényt, tanulmányozd a 3.6. térképet, majd válaszolj a kérdésekre!

4.  a) Mely tengerpartokat fenyegeti leginkább a tengerszint-emelkedés? Válaszodat indokold!
 b) Miért veszélyezteti a tengerszint-emelkedés az érintett part menti területeken az ivóvízellátást?
 c) Melyek a tengerszint-emelkedés közvetett következményei?
 d) Hogyan működik a lidar? Járj utána!

5.  Hogyan kapcsolódik az alábbi karikatúra 
 a tengerszint-emelkedés problémájához?

6.  Mi az oka a változásnak? Válaszd ki a felsoroltak közül a helyes logikai sort! 

• a tengerszint emelkedése ➔ éghajlatváltozás ➔ az üvegházgázok fokozott kibocsátása
• éghajlatváltozás ➔ a tengerszint emelkedése ➔ az üvegházgázok fokozott kibocsátása
• az üvegházgázok fokozott kibocsátása ➔ éghajlatváltozás ➔ a tengerszint emelkedése
• az üvegházgázok fokozott kibocsátása ➔ a tengerszint emelkedése ➔ éghajlatváltozás

A Nature Communications tudományos lap egyik számában közölt kutatás szerint a világon jelenleg 
267 millióan élnek kétméteres tengerszint feletti magasság alatt. Holland kutatók lézeres távérzékelési 
módszerrel – lidarral – megmérték a tengerparti területek magasságát, és úgy vélik, hogy 2100-ra – egy-
méteres vízszintemelkedéssel számolva, népességnövekedés nélkül – ez a szám 410 millióra emelkedhet. 
A felszíni magasság pontos adatai sok helyen nem állnak rendelkezésre. Hollandia, az Egyesült Királyság 
és az Amerikai Egyesült Államok partvidékeiről kitűnő adataink vannak, mert e térségeket négyévente 
lidarral felmérik. Ez Hollandiában például minden alkalommal több tíz millió euróba kerül. A világ na-
gyobb részén ugyanakkor erre nyilvánvalóan nincs pénz. 

(Forrás: MTI, 2021 nyomán, módosítva)

3.6. A tenger-
szint-emelke-
dés mértéke a 
világtengeren 
(1993–2019)

3.7. Múlt és jövő (a karikatúra forrása: 
http://caglecartoons.com)

A tengerszint változása (cm)
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5–6. AHOL A VÍZ AZ ÚR

Árvíz, belvíz és szennyezés miatt is védekezni kellett 2021 februárjában

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Olvasd el a szemelvényt, majd válaszolj a kérdésekre!

 a)  Keresd meg a térképen a Tiszának a szemelvényben megnevezett szakaszát! Elsősorban mely települé-
seket veszélyeztethette az árvíz?

 b)  Milyen kapcsolat van hazánk Kárpát-medencebeli helyzete és a szemelvényben olvasható jelenségek 
kialakulása között?

2.  Milyen károkat okozhat az árvíz?

3.  Milyen károkat okozhat a belvíz?

4.   Nézz utána, hogy melyek voltak a legnagyobb dunai és tiszai árvizek Magyarországon! Nevezd meg az 
árvizek kialakulásának okait is!

5.  Hogyan lehet a nagy árvizeket megelőzni?

6.  Hogyan lehet a belvizeket megelőzni?

7.  Mi a különbség az árvízvédelmi megelőzés és a védekezés között?

8.  Mi a különbség a belvízvédelmi megelőzés és a védekezés között?

Ritkán tapasztalt, „szakmát próbáló” időszak volt 2021 februárja a magyar vízügy számára. Többféle 
vízkár elhárítási tevékenységhez, több vízügyi igazgatóság területén is egyszerre kellett embert, gépet, 
tudást és anyagi forrásokat mozgósítani. A téli hónap dacára a jégtörő hajók hiába várakoztak indulásra 
készen, jég nem volt, víz annál inkább. Hó helyett jelentős mennyiségű eső esett, ami a folyókon árhullá-
mot, a szántóföldeken pedig belvizet okozott.                                            (Forrás: MTI nyomán módosítva)

Az árvíz miatt a Tisza felső és középső vízrendsze-
rén több helyen kellett elrendelni az elsőfokú ké-
szültséget, de az éjszakai fi gyelőszolgálatot is meg-
követelő, másodfokú készültségre is szükség volt.
Belvíz az Alföld csaknem egész területén kiala-
kult. Az intenzív szivattyúzásnak köszönhetően 
kevesebb mint 60 ezer hektár került csak víz alá. 
203 szivattyú üzemeltetésével összesen naponta 
10,7 millió köbméter belvizet juttattak vissza a 
földekről a folyókba.
Mindezeken túl február 17-én Romániából – a 
rendszeresen gondot okozó PET-palackok mellett 
– nehézfémterhelés is érte a Tiszát. A Szamoson 
érkező szennyezés szétterülésének megakadályozására nemcsak zsilipeket kellett lezárni, hanem intenzív 
mintavételezésre is szükség volt annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő a szennyezett víz felhaszná-
lása, fogyasztása.
A védekezésnek köszönhetően sikerült a belvíz okozta mezőgazdasági károkat minimalizálni. Az ár-
vízi védekezés során a természeti értékekben és az ingatlanvagyonban nem keletkezett számottevő kár. 
A Tiszát 42 tonna (329 köbméter) PET-palacktól és egyéb kommunális hulladéktól mentesítették, és 
sikerült megakadályozni, hogy a nehézfémszennyezés kikerüljön a folyó menti területekre, vagy beke-
rüljön az ivóvízhálózatba.  (Forrás: MTI, 2021 nyomán, módosítva)

5.1. PET-palackot gyűjtenek a Tiszán Vásárosnaménynál
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. . .

. . . . . .

A veszélyeztetettség mértéke
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A villámárvizeket elsősorban az különbözteti meg más árvizektől, hogy mindössze néhány óra alatt ala-
kulnak ki a kis vízgyűjtő területre hulló, nagy intenzitású csapadék hatására. Szélsőséges esetben 1‒3 óra 
alatt akár 100 mm csapadék is hullhat egy adott térségre. Az esővíz a vízmosásokban, hasadékokban vagy 
kisebb patakok medrében hirtelen árhullámmá alakulhat. A víztömeg sziklákat görgethet, fákat csavar-
hat ki, épületeket és hidakat sodorhat el, új medreket vághat. A villámárvizek záporokhoz és zivatarokhoz 
köthetők, amikor a vonalba rendeződött zivatarok egymás után mozognak, egy adott terület fölött rövid 
időn belül több – intenzív csapadékot adó – zivatarcella is átvonulhat. Ilyen intenzív, villámárvizeket 
előidéző csapadékesemények hazánkban az év szinte bármely hónapjában előfordulhatnak. (Forrás: MNA)

Villámárvíz villámgyorsan

5.2. Egy villámárvizet kialakító időjárási helyzet radarképe (b); hazánk villámárvíz-veszélyeztetettsége (j)

5.3. Villámárvíz

A 2020. június 26-i éjszaka többször is rendkívül heves és özönvízszerű esőzésekkel kísért vihar csa-
pott le Miskolcra. A hirtelen lehulló, nagy mennyiségű csapadék miatt helyenként villámárvíz alakult ki. 
Egyes területeken zúzott követ, sarat és más hordalékot mosott az utakra a zivatar. A tűzoltóknak több 
helyen kellett szivattyúzniuk, veszélyesen megdőlt fákat kivágniuk és kidőlt fákat feldarabolniuk. Mis-
kolcon olyan nagy mennyiségű csapadék hullott le olyan rövid idő alatt és olyan intenzitással, hogy arra 
előre felkészülni lehetetlen lett volna.  (Forrás: MTI, 2020 nyomán, módosítva)

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Válaszolj a kérdésekre a szemelvény és az ábrák alapján!

a)  Mi a villámárvíz?

b)  Melyek a villámárvíz kialakulásának okai?

c)   Melyek a villámárvíz szempontjából leg-
inkább veszélyeztetett tájak hazánkban? 
Miért ezek a legveszélyeztetettebbek?

d)   Mitől függ a villámárvíz pusztításának 
mértéke?
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  a)  Keresd meg a Google Föld térképén Epheszosz városát! Hol található? Melyik tenger közelében fekszik? 
Keresd meg az Ephesus Ancient Theatre nevű amfi teátrumot is!

 b) Mi okozta Epheszosz hanyatlását, majd elnéptelenedését? Ábrázold gondolattérképen!
 c) Állapítsd meg a Google Föld segítségével, hogy milyen messze van ma a város a tengertől!
 d) Keress további példákat napjainkból az erdőirtás okozta környezetátalakításra!

2. a)  Állapítsd meg a 5.5. térkép segítségével, hogy mely területek vannak leginkább kitéve a talajpusztulás-
nak Kínában!

 b) Melyek a talajpusztulás következményei? Készíts logikai láncot a füzetedben!
 c) Hogyan lehet mérsékelni a talajpusztulást?

3. a)  Milyen következményekkel jár az éghajlatváltozás az egyes kínai országrészek mezőgazdaságára)?

Epheszosz hanyatlása

A virágzó kereskedőváros gyarapodó népességének egyre több élelmiszerre volt szüksége, amelyet úgy 
biztosítottak, hogy a környező dombokról kivágott erdők helyén gabonát termesztettek. A lehulló eső a 
lejtőkről a talajt a Kausztrosz nevű folyóba mosta, mert nem volt, ami megvédje. A folyó pedig a hordalé-
kát Epheszosz kikötője környékén rakta le. A kikötő feltöltődését kotrással sem tudták megakadályozni, 
így annak területe ma már távol van a tengertől.

Epheszosz

Szmirna

Magnészia

Szardeisz

Ka

usztrosz

Égei-
tenger

Kanton
Hongkong

Csungking
Csengtu Vuhan

Hszian

Tiencsin

Harbin

Senjang
Peking

Nanking

Sanghaj nagy

kicsi

A talajpusztulás
mértéke

Kanton
Hongkong

Csungking
Csengtu Vuhan

Hszian

Tiencsin

Harbin

Senjang
Peking

Nanking

Sanghaj

–15
–5
0
+5
+15

A migráció
mértéke (%)

Amiből évszázadok óta nem tanul az emberiség: talajerózió régen és most

A fokozódó élelmiszerigény kielégítésével járó közvetett környezetátalakítás egyik példája a kis-ázsiai 
Epheszosz hanyatlása. Epheszosz az ókorban forgalmas kereskedőváros volt, 200 ezren is lakták. Ám 
kikötője a középkorra eliszaposodott, ezért a hajók nem tudtak kikötni, és elkerülték a várost, amely 
hanyatlásnak indult, és lassan elnéptelenedett. Mi lehetett az eliszaposodás oka? Tanult-e a 21. század 
embere ebből a katasztrófából?

5.4. Epheszosz 
helyzete az 
ókorban (b); a 
város romjai 
napjainkban (j)

5.5. A talajpusztulás mértéke (b) és a belső vándorlás (j) Kínában
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  a) Mi okozta az Alföldön a talajvízszint csökkenését?
 b) Melyek a talajvízszint csökkenésének következményei?
 c) Mit jelent az „inváziós élőlény” kifejezés? Járj utána!
 d) Miért kedvezőtlen a selyemkóró terjedése?
 e) Miért használható az aszály előrejelzésére a talajnedvesség mértékének ismerete?
 f )  Milyen mélyen helyezkedik el a talajvíz lakóhelyed környékén? Állapítsd meg Magyarország talajvíztér-

képe (https://map.mbfsz.gov.hu/tvz) alapján!

 b)  Hasonlítsd össze Nyugat- Kína, Észak  kelet-Kína és Dél kelet-Kína csapadékmennyiségének változását, 
a talajpusztulás mértékét és a belső vándorlás összefüggéseit! Miért nő a csapadék mennyisége 
Nyugat-Kínában? Miért csökken a csapadék mennyisége Északkelet-Kínában? Hogyan befolyásolja 
a párol gás a lefolyást Nyugat-Kínában?

Veszélyezteti-e aszály Magyarországot?

Az elsivatagosodás összefügg a globális éghajlatváltozással, a társadalmi hatások pedig felerősítik a folyamatot.

Az 1970-es évek közepén kezdődött húszéves szá-
razabb időszak alatt szinte csak átlag alatti csapadék 
hullott hazánkban. Ez az időszak a Duna−Tisza kö-
zén és a Nyírségben a talajvízszint jelentős süllye-
dését idézte elő. A Duna−Tisza közén tapasztalható 
egyre szárazabb éghajlat kézzelfogható jele az aszá-
lyok gyakoriságának növekedése, aminek kiemel-
kedő szerepe van abban, hogy az 1990-es évek óta 
szántóterületeken gazdálkodók felhagytak a műve-
léssel. Az aszálykárok különösképpen a homoktala-
jokkal fedett területeken szembetűnőek.
A parlagterületek növekedésének, valamint a le-
geltető állattartás visszaszorulásának egyik szem-
mel látható következménye az Európába a 18. 
században behurcolt selyemkóró elterjedése. Ez az 

inváziós növény mára a Duna−Tisza közi tájkép 
meghatározó elemévé vált. A Kiskunság különle-
ges növényvilágának megőrzése érdekében fel kell 
lépni a selyemkóró terjedésével szemben.
A szakemberek szerint az aszály előrejelzésének 
megbízható lehetőségeit a talajnedvességben kell 
keresni. A talajtakaró ugyanis akár több hónap 
„csapadéklenyomatát” is megőrzi. Ez a legfonto-
sabb indikátora a jövőbeli aszálynak: egy csonttá 
száradt áprilisi talajon – még átlagos csapadékvi-
szonyokat feltételezve is – nagy eséllyel komoly 
aszály fog jelentkezni, míg egy közel telített ta-
lajon – még átlagosnál szárazabb időjárás esetén 
is – jóval nagyobb a növényzet túlélési esélye. 
(Forrás: MTI, 2021 nyomán, módosítva) 
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5.6. Az éghajlat-
változás hatása 
a vízkészletekre és 
a mezőgazdaságra
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Kell-e félnünk a tűzhányóktól?

Az aktív vulkánok nagy pusztításokra képesek az izzó lávafolyammal, a mérgező gázok és a hamufelhők, 
kisebb-nagyobb kőtörmelékek levegőbe juttatásával, a kitörés során keletkező iszapárakkal, földcsuszamlá-
sokkal és szökőárhullámokkal.

7. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG ÁLTAL NEM BEFOLYÁSOLT 
KATASZTRÓFAHELYZETEK

A természeti katasztrófák kialakulásában egyre nagyobb az ember felelőssége, azonban vannak olyan pusz-
tító jelenségek is, amelyek tőlünk függetlenül jönnek létre. Ezek közé tartoznak a kőzetlemezek mozgásából 
következő vulkánkitörések, földrengések és a földrengések okozta szökőárhullámok (cunamik). Terüle-
ti eloszlásukra, működésük törvényszerűségeire a lemeztektonika adta meg a legteljesebb magyarázatot, 
ugyanis e jelenségek többnyire a lemezhatárokhoz kötődnek.  

Egy hétig tartó földrengésraj és felszínemelkedés után kezdődött vulkánkitörés a Kanári-szigetekhez 
tartozó La Palma szigetén 2021 szeptemberében, ötven év után újra kitört a Cumbre Vieja vulkán. Egy 
héten keresztül több száz méter magasra emelkedő lávaszökőkút, sötét vulkáni hamufelhő és házakat 
leromboló lávanyelvek tartották izgalomban az embereket. Ehhez társult még a félelem egy hatalmas cu-
namit okozó lejtőcsuszamlástól. A spanyol költségvetés 200 millió eurót fog költeni a lávafolyamok által 
letarolt épületek és utak helyreállítására, valamint munkahelyteremtésre. A vulkánkitörés több mint ezer 
épületet semmisített meg, de károk keletkeztek az infrastruktúrában és a termésben is. 5500 embert he-
lyeztek el ideiglenesen szállodákban vagy rokonoknál. Sokan közülük sosem térhetnek vissza otthonaik-
ba, amelyeket több méter láva borít. A vulkánkitörés komoly terméskiesést okozott a sziget legfontosabb 
exportágazatának számító banántermesztésben. A tűzhányó eddig már 80 millió köbméter lávát lövellt 
ki, kétszer annyit, mint az előző kitörése során. A szakemberek szerint a 21. század egyik nagy kihívása, 
hogy egyre többen, közel 800 millióan élnek a vulkánok által veszélyeztetett területeken. 

(Forrás: infostart.hu, Euronews nyomán, módosítva)

7.1. A Cumbre Vieja vulkán lávája eléri az óceánt (b); a vulkán által a levegőbe juttatott kén-dioxid (j)

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Milyen kapcsolat van a vulkánosság, a földrengések kialakulásának helye és a lemezhatárok között? Eleve-
nítsd fel korábbi tanulmányaidat, és tanulmányozd az atlaszt!

2.  a)  Keresd meg a Google Térképen a Cumbre Vieja vulkánt! Állapítsd meg, hogy mely kőzetlemezek hatá-
rán helyezkedik el!

 b) Miből következtettek a vulkanológusok a vulkán közelgő kitörésére?
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3.  A vulkánkitörés következtében a sziget területe gyarapodott. Járj utána, hogy miért!

4.   A vulkánból származó nagy mennyiségű gáz Európát is elérte (7.1. j). 
Volt-e Magyarországon is érezhető kén-dioxid-szennyezés? Járj utána!  

5.   Olvasd el a Vezúv kitörését bemutató cikket! 

6.  Hogyan lehet megelőzni vagy mérsékelni a tűzhányók működésével járó károkat?

7.  Modellezd a vulkánkitörést a leírás szerint!

−  Készíts homokból vagy gipszből vulkánmodellt! 
A belsejében helyezz el egy kisebb 
mű anyag poharat!

−  Tegyél azonos mennyiségű szódabi-
karbónát és piros ételfestéket a vulkán 
belsejében lévő pohárba és keverd össze 
azokat!

−  Önts néhány csepp ecetet a keverékre! 
Mit tapasztalsz? 7.2. A vulkánmodell elkészítése

A földrengés és a cunami

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  a)  Állapítsd meg a 7.3. térkép segítségével, hogy melyik típusú lemezhatárokon alakultak ki a legpusztí-
tóbb földrengések!

 b)  Hasonlítsd össze a földrengésveszélyes területeket ábrázoló térképet a Föld népsűrűségi térképével! 
Vonj le következtetéseket!

 c) Látogass el a https://sismo.app oldalra! Járj utána, hogy milyen elven működik az applikáció!
 d) Miért menthet életeket a közelgő földrengésekre fi gyelmeztető applikáció használata?

2.   2011. március 11-én 9,1-es erősségű földrengés rázta meg Japánt. Egy órán belül óriási, 
5-10 méter magas szökőárhullámok árasztották el Japán keleti partjainak nagy részét.

 a)  Keresd meg az érintett területet a Google Térképen! Hasonlítsd össze a három 
műholdfelvételt!

 b) Miért nem azonos magasságúak és ugyanannyira pusztítóak a cunamik?

7.3. A legtöbb halálos áldozatot követelő földrengések a múltban

1. Senhszi, Kína (1556), 830 000 halott, 8-as magnitúdó (M)
2. Port-au-Prince, Haiti (2010), 316 000, 7 M 
3. Antakya, Törökország (115), 260 000, 7,5 M 
4. Antakya, Törökország (525), 250 000, 7 M 
5. Tangshan, Kína (1976), 242 769, 7,5 M
6. Gandzsa, Azerbajdzsán (1139), 230 000, ismeretlen

7. Szumátra, Indonézia (2004), 227 899, 9,1 M
8. Damghan, Irán (856), 200 000, 7,9 M
8. Kanszu (Gansu), Kína (1920), 200 000, 8,3 M
9. Dvin, Örményország (893), 150 000, ismeretlen 
10. Tokió, Japán (1923), 142 807, 7,9 M

1

2

3 4 105
8

7

86
9

7.4. A földrengésről riasz-
tást küldő applikáció
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8. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK – PROJEKTMUNKA

Holnapután

A Holnapután című fi lm az 1999-ben megjelent � e Coming Global Superstorm (A közelgő globális szu-
pervihar) című könyv alapján készült 2004-ben. A könyv és a fi lm a globális felmelegedés szélsőséges időjá-
rási hatásait mutatja be egy új jégkorszak kialakulásával.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

Nézzétek meg a fi lmet, majd a témakör befejezésével beszéljétek meg a látottakat a következő szempontok 
alapján!

Megfi gyelési szempontok, kérdések:

– Végbemehetnek-e a fi lmben bemutatott gyors éghajlati változások a valóságban?

– Kialakulhatnak-e F5-ös tornádók a fi lmben ábrázolt helyeken?

–  Okozhat-e a tengeráramlások megváltozása jelentős csapadékmennyiség-növekedést és hőmérsék-
let-csökkenést a Földön?

– Valóban több hurrikán alakult ki az Atlanti-óceán fölött?

– Kialakulhatnak-e pusztító erejű hurrikánok a szárazföldek fölött?

– Egyesülhetnek-e egymástól jól elkülönülő viharrendszerek egy gigantikus szuperviharrá?

– A radarfelvételen bemutatott módon végeznek-e forgómozgást a szupercellák?

– Szállíthatnak-e a szupercellák fagypont alatti levegőt a Föld felszínére?

– Okozhat-e Manhattant gyorsan elárasztó, 100 méter magas árhullámot a szél?
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Mennyi mindennel terheljük a Földet? Mit tehetünk azért, hogy élhető maradjon a Föld? 
Mi a visszavadítás? Melyek a megoldási lehetőségek a vízzel kapcsolatos problémák 
enyhítésére? Mi várható a jövőben? Melyek a természetes és az antropogén eredetű 
folyamatok környezeti hatásai? Vannak-e használható tervek és megoldási javaslatok 
a káros környezeti hatások mérséklésére? Melyek a természetkárosítás és a természeti, 
illetve környezeti katasztrófák társadalmi-gazdasági következményei? Hogyan járul-
nak hozzá az ENSZ célkitűzései a fenntartható gazdaság megvalósításához? Ezekre a 
kérdésekre is választ kapsz az utolsó fejezetben. Bolygónk sorsa a kezünkben van.

A környezeti hatások következményei –  
Élhető marad-e a Föld?

IX.
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1–2. HÉTKÖZNAPI KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Mennyi mindennel terheljük a Földet?

1.1. Az emberi tevékenység hatása a környezetre

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Az 1.1. ábra alapján gyűjtsétek össze, hol és milyen tevékenységekkel avatkozik be az emberiség a termé-
szetes folyamatokba!

2.   Készítsetek az emberi tevékenység által okozott környezeti terhelés különböző típusairól és azok követ-
kezményeiről egy összefüggéseket bemutató ábrát a következő fogalmak felhasználásával:

bányászat – beépített területek növekedése – biodiverzitás csökkenése – bioritmus felborulása – 
elhízás – érintetlen területek visszaszorulása – fényszennyezés – folyószabályozás – hulladéklerakás 
– ipari termelés – járványok – közlekedés – légszennyezés – légúti megbetegedések – leülepedés – 
mikroműanyagok – mozgásszegény életmód – öntözés – permetezés – savas csapadék – szennyvíz-
elvezetés – szennyezett élelmiszerek – szikesedés – talajerózió – talajszennyezés – tömegturizmus – 

túlnépesedés – túltermelés – vegyszeres gyomirtás – vízszennyezés – zajszennyezés

3.  Vitassátok meg a következő állítást:

„A környezetszennyezés következményei 
alól senki nem tudja kivonni magát, bármilyen 

életmódot is folytat.”
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„Ezt az egy szemetet felveszem” – mondta 
7,8 milliárd ember, és megtisztult a Föld.

A sokszor hangoztatott szlogen arra világít 
rá, hogy nincs felesleges környezettudatos 
cselekedet, és minden egyes ember életmódja 
számít a környezet védelmében. Persze ha csak 
egyvalaki törekszik a hulladéktermelés csök-
kentésére, annak szinte mérhetetlen a globális 
hatása, de ha már minden tizedik ember így 
tenne, az emberiség által előállított hulladéktö-
meg jelentősen csökkenne. 
Inkább autóval megyünk munkába, mert ké-
nyelmesebb, mint a közösségi közlekedés vagy 
a kerékpározás. A tegnapról megmaradt ételt 
inkább kidobjuk a szemétbe, és frisset készí-
tünk helyette. Új ruhákat és új telefont ve-
szünk, mert éppen akciós áron lehet hozzájuk jutni. Műanyag fl akonos üdítőt vásárolunk ahelyett, hogy 
feltöltenénk a kulacsunkat csapvízzel. Mindennapi döntéseinknek, a látszólag jelentéktelennek tűnő apró-
ságoknak is mind kihatása van bolygónk élhetőségére.
Ne felejtsük el azt sem, hogy a piacgazdasági keretek között alapvetően a kereslet határozza meg a termelést, 
vagyis a pénztárcánkkal szavazunk! Ha például sokan vásárolnak visszaváltható üvegpalackos üdítőket a 
műanyag fl akonosok helyett, akkor egyre több üveges változat lesz a boltokban.

1.2. Önkéntes szemétszedés

Nem az én szemetem, 
de az én bolygóm.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Mi mindent tehetsz a hétköznapokban a környezet védelméért? Az 1.2. és az 1.3. ábra alapján tartsatok 
ötletbörzét az általatok is könnyen megvalósítható környezettudatos lehetőségekről!

2.   Írj az 1.2. ábrán szereplőhöz hasonló, a környezet védelmére buzdító szlogeneket!

3.   Hogyan lehetne a közösségi médiában népszerűsíteni a környezetvédelmet? Dolgozzatok ki erre vonat-
kozó terveket!

4.   Állítsatok fel véleményvonalat a következő kijelentéssel kapcsolatban! „Ha a média sokat foglalkozik a 
környezetvédelem kérdésével, akkor egyre többen fognak környezettudatosan élni.” A sor egyik végére 
álljanak azok, akik teljesen egyetértenek az állítással, a másik végére pedig azok, akik egyáltalán nem 
értenek vele egyet. Beszéljétek meg a véleményeteket!

➜  A következő oldalakon olyan, talán kevésbé ismert példákat olvashattok, amelyeknek nagy szerepe van a 
fenntartható gazdálkodás kialakításában és Földünk élhetőségének megőrzésében. Ráadásul kis lépték-
ben, egyénileg vagy családi körben is megvalósíthatók.

1.3. Fenntartható megoldások

Én is tehetek azért, hogy élhetőbb legyen a Föld?
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Év 1937 1954 1960 1978 1997 2020

% 66 64 62 55 46 35

1.1. táblázat. Az érintetlen vadon arányának változása a Földön
Forrás: David Attenborough – Jonnie Hughes: Egy élet a bolygónkon – 
A szemtanú vallomása – és látomás a Föld jövőjéről. Park Könyvkiadó Kft., 
2020

Visszavadítás

A kutatók egyre többet hangoztatják az ember által megváltoztatott élőhelyek helyreállításának fontossá-
gát, az úgynevezett visszavadítást. A természetközeli állapot visszaállítása a biodiverzitás szempontjából is 
fontos, de a visszavadítást az éghajlatváltozás ellen is hatékony és olcsó módszernek tartják a növényzettel 
fedett területek szén-dioxid-elnyelő képessége miatt. 

1.4. Vízibivalyok a Duna-deltában

Olvassátok el a következő szemelvényeket, majd oldjátok meg a kapcsolódó feladatokat!

■  Az erdők visszavadítása során a fafajok sokféleségét, az erdő szerkezetének változatosságát állítják visz-
sza. Arra is törekszenek, hogy a fák kora különböző legyen, és jelenjenek meg a holt fák is. A lábon álló 
holt fák, a kidőlt törzsek a jelentős élőhelyek közé tartoznak. Nagyságrendi különbség lehet a biológiai 
sokféleség tekintetében egy gazdasági erdő és egy természetes erdő között. A klímaváltozás szempont-
jából nagyon fontos, hogy ezeknek az őserdőknek magas a szén-dioxid-megkötő képességük. 

(Forrás: https://okoroom.hu alapján, módosítva)

■  A nagyobb városszéli gyepterületeken kísérleti szinten elkezdtünk egy újfajta, a biodiverzitás megőr-
zését célzó gyepgazdálkodást a gyepekre jellemző vadvirágok és fűfajok megőrzésével és betelepítésé-
vel. Az a cél, hogy a parlagfűvel borított területeken egy fajgazdag és kevésbé allergizáló társulást tud-
junk fenntartani. Egy másik területen gyönyörű, évelő és egynyári fajokból álló virágos rét pompázik.

(Forrás: Tóth Eszter, Dunakeszi főkertésze Facebook-oldala alapján, módosítva)

■  Frankfurt am Main régi repülőtere ma már 
a zöldövezet része. A kifutópálya egy részén 
feltörték a betont, és hagyták, hogy az élővilág 
újra birtokba vegye a területet. A növények és 
állatok most háborítatlanul élhetnek egy kijelölt 
részen. A zöldterület botanikus megfi gyelőhely-
ként, tantermen kívüli tanórák helyszíneként is 
működik. A megmaradt kifutópálya-szakaszon 
görkorcsolyáznak, kerékpároznak a helyiek. 

(Forrás: http://www.regionalpark-rheinmain.de alapján, 
módosítva) 1.5. Az egykori repülőtér Frankfurt am Mainban

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Csoportokat alkotva gyűjtsétek össze a visszavadítás gazdasági, környezeti-klímavédelmi 
és egészségvédelmi hasznát a szemelvények alapján! 

2.  Milyen formában tudja valaki egyénileg elősegíteni a visszavadítást? Vitassátok meg!

3.  Nézz utána, milyen programok folynak a Duna-delta visszavadítása érdekében 
(https://rewildingeurope.com/areas/danube-delta)!
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1.6. Az áru útja a Távol-Keletről Európába

Őshonos növények ültetése

Burgonya, kukorica, közönséges tuja, fehér akác – csak néhány a hazánkban már teljesen elterjedt, de a Kár-
pát-medencében nem őshonos fajok közül. Az idegen fajok betelepítése számos gazdasági előnnyel járhat, 
de vannak olyan növények, amelyek veszélyt jelenthetnek az őshonos fajokra. Ezek az úgynevezett invazív 
növények. Némelyek nagyon ellenállók, és képesek rendkívül gyorsan elszaporodni, ezzel veszélyeztetve a 
helyi életközösségek ökológiai egyensúlyát. Nem mindegy tehát, hogy milyen növényeket ültetünk!

A fehér akácnak (más néven magyar akácnak) hazánk gazdaságában meghatározó szerepe van. 
A hungarikumnak nyilvánított magyar akácméz az éves hazai mézmennyiség mintegy felét teszi ki. Az 
akácot építőipari alapanyagként és tüzelőként is használják, viszont tény, hogy egy agresszívan terjedő 
és roppant kártékony inváziós fajról van szó. Gyorsan nő, jól tűri a szárazságot és kiválóan újul, ezért 
nagyon nehéz kiirtani. Tőről és gyökérről is igen jól sarjad. Magjai csírázóképességüket akár 40 évig is 
megőrzik. Állományaiban átalakítja a talaj összetételét: a gyökereiből és lehulló lombjából a talajba jutó 
vegyületek a környező növények pusztulását is okozhatják. Az akác őshonos fáinknál jóval kevesebb 
állatnak kínál táplálékot és búvóhelyet.                                     (Forrás: https://kiderul.startlap.hu alapján, módosítva)

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.  Vesd össze a fehér akác gazdaságilag előnyös, illetve hátrányos tulajdonságait!

2.   Gyűjtsd össze néhány, hazánkba betelepített zöldség- és gyümölcsféle, egyéb gazdaságilag hasznosít-
ható növény, illetve dísznövény nevét! Közülük melyek invazív fajok?

3.   Szervezzetek iskolai konferenciát, ahol a meghívott szakértő előadó az ültetésre javasolt növényekről 
beszél! Írjátok össze, mit kérdeznétek tőle! 

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Az 1.6. ábra alapján állapítsd meg, mely vízi és szárazföldi útvonalakon érkezhetnek a távol-keleti áruk 
Európába! Milyen útvonalak jöhetnek még szóba?

2.   Hasonlítsd össze ugyanannak a terméknek az árát egy hazai áruház kínálatában és egy távol-keleti online 
áruházéban! Mik lehetnek a különbség okai? 

3.   Egy ismerősöd egy távoli országból szeretne egy márkás cipőt rendelni. Milyen érvekkel tudnád lebe-
szélni a szándékáról?

4.   Milyen világgazdasági vonatkozásai vannak a kereskedelem jelenlegi mértékű globalizálódásának? Fogal-
mazd meg, mely piaci szereplőknek előnyös, illetve hátrányos a globális ellátóláncok működése!

Vedd a hazait!

Manapság szinte bármit meg lehet rendelni külön-
böző online áruházakon keresztül, akár a világ másik 
végéről is. A Latin-Amerikából vagy a Távol-Kelet-
ről, zömében Kínából érkező termékek ára gyakran 
töredéke a hazainak. Abba kevesen gondolnak bele, 
hogy a több ezer kilométeres távolságból érkező ter-
mékeknek csak a szállítása mennyi erőforrást (embe-
ri munka, üzemanyag, csomagolóanyag stb.) emészt 
fel, és mennyi káros anyagot juttat a környezetbe. 
A tengerentúli áruk vásárlásának kerülésével a kör-
nyezetet is védjük!

Rotterdam

Szuezi-csatorna

Jóreménység foka

Kaohsziung 
(Tajvan)
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3–4. MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK A VÍZZEL KAPCSOLATOS 
PROBLÉMÁK ENYHÍTÉSÉRE

A tengerszint-emelkedés és a hasznosítható vízkészletek hiánya egyszerre lehet következménye az éghajlat-
változásnak. Ma már több olyan megoldás is működik a világon, amely e két problémát egy helyen és egy 
időben képes kezelni, és követendő példa lehet a klímaváltozás következményeinek mérséklésében.

A tengerpartokon egyre terpeszkedő óriásvárosok vízellátási problémával küzdenek, ugyanakkor – külö-
nösen alacsony fekvés esetén – ki vannak téve az éghajlatváltozás következtében fellépő tengerszint-emel-
kedés veszélyének is. E városok sokszor egy-egy folyó torkolatában fekszenek. Ezt próbálják kihasználni a 
torkolatokra épített gátak vagy a folyó-, illetve tengerpart mentén épített víztározók. Ezek megakadályoz-
zák a megnövekedett vízhozam miatti pusztítást, az árvizeket vagy a partvidék tengervíz általi elárasztását. 
A gátakkal elkerített tározókba magas (folyó)vízállás esetén, a nyitott gátkapukon keresztül beengedik a 
vízfolyás által szállított édesvizet. Főként kelet- és délkelet-ázsiai tengerparti nagyvárosok mellett alakí-
tottak ki ilyen létesítményeket, amelyek akár a városi lakosság vízigényének 50%-át is ki tudják elégíteni. 
A víztározók kialakításánál ugyanakkor a káros következmények elhárítására is fi gyelni kell. 

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   A szövegben leírt megoldás ősét egy európai ország alkalmazta először a történelem során. Melyik ország-
ról van szó? Milyen természetföldrajzi oka volt az „elsőségnek”? Mely folyók torkolata mentén létesült a 
gátrendszer?

2.   Keresd meg a térképen az alábbi földrajzi koordináták alapján azokat az ázsiai városokat, ahol a szöveg-
ben leírt megoldást már alkalmazzák! Milyen éghajlati sajátosság okoz ezeken a helyeken súlyos áradáso-
kat, ugyanakkor pusztító aszályokat is?

 „A” város: é. sz. 22° k. h. 114°;  „B” város: é. sz. 31° k. h. 131°;  „C” város: é. sz. 2° k. h. 104°
3.   Sorolj föl néhány ázsiai országot/várost, ahol a szemelvényben bemutatott technológia (a hasonló föld-

rajzi adottságok okán) megoldást jelenthet a jövő kihívásaira!

4.   Az alábbi kulcsszavak alapján beszéljétek meg, hogy milyen káros következményeket kell elhárítani egy 
tengerparti, gátakkal elhatárolt víztározó létesítése során: sós víz, alga, hulladék, iszap/üledék!

5.   A tengerpartokon épített gátrendszerek a ciklikus tengerszintváltozásból fakadó energiát is hasznosíthat-
ják. Hogy nevezzük az ilyen erőműveket? Keress néhány működő példát!

6.   Nézz utána, hogy melyik folyó torkolatában, melyik város közelében épült a műholdfelvételen látható 
létesítmény!

7.   Keresd meg a területet a Google Föld térlépén! Értelmezd a képet, és mutasd meg rajta, hol található a 
gát, a folyómeder, a víztározó és a gátkapu!

3.1. A Qingcaosha víztározó
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Azokon a területeken, ahol robbanásszerűen nő a népesség 
száma, de korlátozott és fogyatkozó az elérhető vízkészlet, 
a vízhiány enyhítésére a hagyományos víznyerési módsze-
rektől merőben eltérő megoldásokat kell alkalmazni. Az 
újszerű módszerek megtervezésénél fontos fi gyelemmel 
lenni a lehetséges kockázatokra, az emberi egészséget és a 
környezetet károsító hatásokra.

8.   Párosítsd a 3.2. ábrán megnevezett alternatív víznyerési 
módokat a hozzájuk kapcsolható leírásokkal!

 a)  A felhasznált elektromos áram miatt rendkívül magas 
energiaköltségekkel jár.

 b)  A jéghegyekben tárolódó édesvíz távoli helyeken tör-
ténő hasznosításának gondolata még nem jutott el a 
megvalósítás fázisába a magas költségek, a lebonyo-
lításban részt vevő hatalmas hajófl otta veszteséges 
üzemeltetése miatt.

 c)  A tengerpartok kb. 50 km-es sávjában fontos iparivíz- és ivóvíznyerési lehetőséget biztosíthat a jövőben.

 d)  A technológia egyik hátránya, hogy a folyamat során nagy mennyiségű, környezetet terhelő, rendkívül 
tömény NaCl-oldat keletkezik.

 e) A tenger- és óceánpartokat övező kontinentális talapzatok édes-sós (kevert) brakkvizének kinyerése.

 f )  Egyelőre a legmerészebb jövőbeni megoldások egyike: édesvíz továbbítása tankerhajók segítségével 
a kontinensek vízhiányos területei, nagyvárosai felé (pl. Namíbia, Fokváros). 

 g)  Kevés, főként helyben hasznosítható tiszta vízhez juthatunk általa, az ehhez szükséges technológia 
viszont teljesen környezetbarát.

 h)  Legnagyobb kockázatai a mikroorganizmusok által előidézett fertőzések elterjedése és a szennyező 
anyagok környezetbe juttatása.

 i) Jellemzően a Közel-Kelet országaiban elterjedt víznyerési mód.

 j) Jellemzően Dél-Amerika tengerparti, gyakran ködös, párás sivatagi területein elterjedt módszer.

 k) Korlátozottan, például csak öntözővízként hasznosítható vizet biztosít.

9.  Párosítsd a képeket a 3.2. ábrán szereplő alternatív víznyerési lehetőségekkel!

3.3. Víznyerési lehetőségek

3.2. Alternatív 
víznyerési módok kezelt használt 

víz újra-
hasznosítása

tengervíz 
sótalanítása

légnedvesség
hasznosítása

vízszállítás

tengerparti 
felszín alatti 

vizek
hasznosítása

alternatív 
víznyerési

módok
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A globális klímaváltozás előidézte vízellátási problémák megoldási lehetőségeinek feltárásakor is komplex 
módon kell gondolkodni. Az alternatív víznyerési technikák alkalmazásával segíthetünk néhány, komoly 
vízhiánnyal küzdő térségen. A különleges módszerek működtetéséhez szükséges energia előállítása ugyan-
akkor nagy környezeti terheléssel járhat, az alkalmazott technológia következtében jelentős mennyiségű 
üvegházhatású gáz kerülhet a légkörbe. Nemcsak az öntöző- vagy ivóvizet biztosító tározók élővilága, de 
a szennyvízfeldolgozó üzemek nyitott felszínű medencéiben tárolt használt víz szervesanyag-tartalma is 
hozzájárul bizonyos üvegházgázok (dinitrogén-oxid és metán) kibocsátásához. Ezáltal pont az a környezeti 
probléma erősödik, aminek a hatását ellensúlyozni akarjuk.

3.4. A vízellátás 
elektromosáram-
igényének várható 
változása 2014–2040 
között a világban

3.5. A kiváló minősítésű fürdőhelyek %-os 
aránya Európában (2018)

10. a)  Számold ki, mennyi az elektromosáram-igény szerinti %-os megoszlása a víz kitermelésével, feldolgo-
zásával és szállításával kapcsolatos technológiai folyamatoknak napjainkban!

 b)  Várhatóan melyik vízfeldolgozó technológia aránya változik meg jelentősen a következő évtizedek-
ben? Mi lehet ennek az oka?

 c)  Előreláthatóan hogyan változik meg 2040-re a vízellátás összes elektromosáram-igénye a 2014-es 
értékhez képest? Milyen problémákat vethet fel ez a változás?
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CiprusVíz és turizmus

A víz nem csak erőforrásként 
tölt be fontos szerepet a gazdasá-
gi életben. A jó minőségű élővíz 
a lakosság szabadidős tevékeny-
ségeihez is kapcsolódik, ezáltal a 
turizmus kiemelt telepítő ténye-
zője. Az Európai Unió vízminő-
ségről készített 2019. évi jelen-
tésének tanúsága szerint az EU 
területén található fürdőhelyek 
valamivel több mint 85%-a érde-
melte ki a legelőkelőbb, „kiváló” 
minősítést. 
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 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.   Az EU jelentése szerint négy olyan ország volt, ahol a fürdőhelyek legalább 95%-a érdemelte ki a „kiváló” 
minősítést. Melyek ezek az országok? Miért kiemelkedően fontos számukra a jó eredmény?

2.   Európa 10 legkiválóbb strandja közül több Kréta szigetén található. Nézz utána, hogy a sziget melyik 
részén fekszik és miért különösen vonzó a turisták szemében a Falassarna strand!

3.  Milyen közös történelmi-társadalmi múlt fűzi egybe a rangsor végén elhelyezkedő országokat? 

4.   Habár az ábráról ez nem látszik, a legtöbb „kifogásolható” 
kategóriába sorolt fürdőhelyet számláló három ország 
között szerepel Olaszország (89 fürdőhely, 1,6%), Francia-
ország (54 fürdőhely, 1,6%) és Spanyolország (50 fürdő-
hely, 2,2%). Miért érdekesek ezek az adatok, illetve milyen 
okai lehetnek ennek?

5.  Készíts folyamatvázlatot a mintavételi eljárásról! Mi lehet az indoka az egyes előírásoknak?

6.   Nézz utána, majd tömören foglald össze, hogy milyen előírásokat tartalmaz az EU fürdőhelyek minőségé-
ről szóló irányelve! Miről árulkodhat egy rossz eredmény?

7.   Vitassátok meg, hogy miért tekinthető közös sikernek az EU területén található fürdőhelyek minőségének 
javulása! Milyen veszélyek fenyegethetik a kedvező eredményeket? Milyen kihívásokra gondolhatott az 
uniós biztos?

Részletek az Európai Unió fürdőhelyek minőségéről szóló irányelvéből:

„A mintát a víz színe alatt 30 cm mélyről kell venni olyan vízben, amely legalább 1 méter mély. A min-
tavevő tartály űrtartalma minimálisan 250 ml. A mintavevő tartályoknak színtelen és átlátszó anyag-
ból kell készülniük. A vízmintákat fénytől, különösen a közvetlen napfénytől védeni kell a szállítás 
minden fázisában. A mintát a laboratóriumba érkezéséig kb. 4 °C hőmérsékleten kell tárolni hűtő-
dobozban vagy hűtőszekrényben (az éghajlattól függően). Ha a szállítás a laboratóriumig várhatóan 
4 óránál tovább tart, a szállítást hűtőszekrényben kell elvégezni.”

Forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32006L0007

Az Európai Bizottság környezetpolitikáért, tengerügyekért és halászati politikáért felelős biztosa így nyi-
latkozott: „Amint arra tegnap a környezetvédelmi világnap rámutatott, még számos kihívás áll előttünk. 
Jó érzés ugyanakkor, ha zöld sikereket is elkönyvelhetünk az Európai Unióban. Az európai fürdővizek 
minősége valóban olyan sikertörténetnek tekinthető, amire méltán lehetünk büszkék.”

3.6. Falassarna strand

3.7. Víztisztasági teszt
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5–6. KÖRFORGÁSBAN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT

Hogyan járulnak hozzá az ENSZ célkitűzései a fenntartható gazdaság 
megvalósításához?

A világ vezetői egy 2015-ös ENSZ-csúcstalálkozón véglegesítették azt a keretrendszert, amely a korábbi 
millenniumi fejlesztési célok sikereire és szellemiségére építve új, 2030-ig szóló, minden eddiginél nagy-
ratörőbb fenntartható fejlődési célokat (röviden FFC-k, angolul Sustainable Development Goals, SDGs) 
fogalmaz meg az országok számára. A 17 cél a szegénység leküzdésétől az éghajlatváltozás elleni harcon át a 
gazdasági-technológiai fejlődésig számos olyan kihívást érint, amelyek terén az országok lehetőségei között 
óriási különbségek mutatkoznak. Minden országra földrajzi elhelyezkedéstől és gazdasági fejlettségtől füg-
getlenül ugyanazok a komplex célkitűzések vonatkoznak. Így válik majd mérhetővé és összehasonlíthatóvá 
az a fejlődési pálya, amin az egyes államok végighaladnak 2030-ig.

 Ajánlott feladatok, tevékenységek.                                         

1.    Az 1970-es évek elején amerikai kutatók 
számítógépes modelleket készítettek a Föld 
jövőjéről (MIT-modellek). Eredményeiket 
A növekedés határai c. könyvben foglalták 
össze és azóta is rendszeresen frissítik az 
előrejelzéseiket.

 a)  Mennyiben tér el az erőforrások időbeli vál-
tozása az ábra többi elemének változásai-
hoz képest? Miért? Válaszodat indokold!

 b)  Ismereteid birtokában állapítsd meg, 
helyesnek bizonyultak-e a kutatók évtize-
dekkel ezelőtt megalkotott előrejelzései!

 c)  Gyűjts össze néhány megoldási javaslatot, 
amivel meg lehetne változtatni a kutatók 
által felvázolt jövőképet!

2.   A fenntartható fejlődési célok elérését 2030-ra tűzte ki az ENSZ. Gondol-
kozz el, milyen világban élünk majd akkor!

 a)  Várhatóan melyik ország lesz 2030-ra a legnépesebb?

 b)  Mely országok lesznek 2030-ban a világ gazdaság legmeghatározóbb sze-
replői?

 c)  Mely technológiai innovációk válhatnak 2030-ra széles körben is elérhe-
tővé a ma még kevésbé elterjedtek közül?

 d) Mely szokásaink alakulhatnak majd át a leginkább 2030-ig?

 e)  Véleményed szerint hogyan változnak majd jelenlegi lakóhelyed társadalmi-gazdasági viszonyai (pl. a 
lakosok száma, a település infrastrukturális fejlettsége, arculata, közlekedése, oktatási és egészségügyi 
helyzete) és környezeti jellemzői 2030-ig?

 f ) Mivel szeretnél foglalkozni, hol szeretnél élni 2030-ban?

 g)  Keresd meg a fenntartható fejlődési célokat az interneten! Csoportosítsd azokat a megadott szempon-
tok szerint! Indokold a választásodat!

gazdasági célkitűzések – társadalmi célkitűzések – környezeti célkitűzések

5.1. A növekedés határai

1900                                                                2000                                                           2100

szennyezés

népesség

1 főre jutó
élelmiszer 

1 főre jutó
ipari termelés

erőforrások
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3.   Az előző fejezetekben megismert témakörök számos FFC-t érintettek már. Keress kapcsolódási pontokat 
az alábbi fogalmak és az egyes célkitűzések között!

4.   Az alábbi képeken olyan, a fenntarthatósággal és élhetőséggel kapcsolatos fogalmak szerepelnek, ame-
lyek szorosan – és akár több ponton is – kapcsolódnak az ENSZ célkitűzéseihez. Csoportokban dolgozva 
válasszatok egy-egy fogalmat és egy rövid prezentáció segítségével mutassátok be ezeket a kapcsolódási 
pontokat! 

5.  a)  Keress példákat a megvalósulás terén előrehaladott állapotban lévő és a megvalósulástól még távol 
álló FFC-kre is!

 b) Milyen problémák akadályozhatják a fenntartható fejlődési célok megvalósítását?
 c)  A szakemberek egy része nem tartja elképzelhetőnek, hogy az FFC-k 2030-ig teljesüljenek. Véleményed 

szerint mi állhat ennek a hátterében?
 d) Miért nehéz mérni és összehasonlítani az egyes országok előrehaladását az FFC-k teljesítését illetően?
 e)  Látogass el a KSH fenntartható fejlődési célokkal foglalkozó oldalára! Válassz egyet a célok közül, és 

próbáld megfogalmazni, hol tart hazánk az adott célkitűzés teljesítését illetően! 
 f )  Az FFC-k teljesítéséhez sokkal tudatosabb és felelősebb fogyasztói magatartásra van szükség. Válassza-

tok egy célkitűzést, és járjátok körbe, hogy az alábbi szereplők hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy 
azt a célt elérhessük!

egyének – közösségek – kormány és helyi önkormányzatok – szervezetek – üzleti élet szereplői

6.   Az utóbbi évtized egyik legismertebb környezetvédelmi projektje az Ocean Cleanup. Csoportokban 
dolgozva gyűjtsetek információkat a projekttel kapcsolatban, majd az alábbi kérdések mentén haladva 
készítsetek róla tájékoztató posztert vagy infografi kát! Látogassatok el a szervezet YouTube-csatornájára 
és honlapjára (theoceancleanup.com)! 

hulladék

tengerhajózás

nemzetközi vándorlás

  élelmiszer-termelés

  iskolarendszer

éghajlati szélsőségek

turizmus napenergia 

digitalizáció

újrahasznosítás 

közösségi közlekedés 

elektromobilitás zöldtechnológia 

biodiverzitás

túlnépesedésnemzetközi egyezmények

5.2. Ökológiai lábnyom 5.3. Túlfogyasztás Napja 
(Earth Overshoot Day)

5.4. A Föld órája (Earth Hour) 5.5. Fair trade (méltányos 
kereskedelem)

5.6. Az Ocean Cleanup egyik hulladékgyűjtő hajója

Milyen eszközökkel próbálja hasznosítani 
a projekt a földrajzi folyamatokat?

Ki, mikor, hol és milyen céllal hozta létre 
az Ocean Cleanupot?

A világ mely pontjain tevékenykedik 
ez a szervezet? 

Mely fenntartható fejlődési célokhoz 
kapcsolódik a projekt?

Milyen problémák merülhetnek fel a projekt 
jövőjével kapcsolatban?

Milyen különbségek vannak 
az óceánon és a folyókon használt 

technológia között?

Milyen eredményeket tud 
felmutatni eddig a projekt? 
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A fenntarthatóságra törekvő gazdasági modellek egyik legátgondoltabb formája a körkörös vagy kör-
forgásos gazdaság, amely a természet körforgásából kiindulva próbál megoldásokat találni a termelés 
és hulladékgazdálkodás problémáira. A körforgásos gazdaság célja, hogy a termelés során keletkező le-
hető legtöbb melléktermék felhasználható legyen, és az új termék előállításához ne kelljen a feltétlenül 
szükségesnél több nyersanyagot felhasználni, hiszen nyersanyagkészleteink végesek. A körforgásos gaz-
daság fontos eleme a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás, de valójában sokkal több annál. 
E gazdasági modell arra késztet bennünket, hogy újragondoljuk termelési hagyományainkat és fogyasz-
tási szokásainkat.

7.  a)  Fogalmazd meg a lineáris (hagyományos) és a körforgásos gazdasági modell közötti különbséget az 
5.7. ábra segítségével! Használd a 99. oldalon lévő ábrát is!

 b)  Gondold végig, mi történhet az általad gyak-
ran használt termékekkel, miután már nem 
használod őket! Újrahasznosíthatóak ezek a 
termékek? Honnan tudható, hogy egy termék 
újrahasznosítással készült?

Nyersanyagok


Gyártás


Forgalmazás


Fogyasztás


Hulladék

5.7. A lineáris gazdaság modellje 

5.8.  „Új 
életre kelt” 
termék

5.9. Autómegosztó szolgáltatás

A körforgásos gazdaság elveihez szorosan kapcsolódik a 
megosztáson alapuló közösségi gazdaság („sharing eco-
nomy”) kialakulása. A közösségi gazdaság pillanatok alatt 
vált népszerűvé, részben azért, mert működése jelentősen 
eltér a megszokott piaci folyamatoktól. A közösségi gaz-
daság szolgáltatóinak tevékenységében nagy szerepet ját-
szanak a digitális alkalmazások és a változó társadalmi 
igények. Mivel e szerveződések tevékenységükkel befo-
lyásolják a piaci versenyt és az árakat, jelenlétük gyakran 
konfl iktusokhoz vezet. 

papíralapú termékek, könyvek
ételhordó dobozok, kulacsok

bútorok és dekoráció
háztartási eszközök
csomagolóanyagok
elektronikai cikkek

ruhadarabok
műanyagok

8. Keress példát megosztáson alapuló szolgáltatásokra, és mérlegeld e szolgáltatások előnyeit és hátrányait!

A körforgásos gazdaság értékteremtő, hiszen a működése során a 
termékek jelentős része „új életre kel”, más formában hasznosul, vagy 
éppen meghosszabbodik az élettartama. Keress példákat a lakókör-
nyezetedben újrahasznosítással létrejött vagy átalakított termékekre 
az alábbi termékfajtákban! 
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9.  Válaszolj a kérdésekre az alábbi szemelvények segítségével!

 a)  Milyen földrajzi erőforrásokkal rendelkezik Hollandia? Mely természeti, társadalmi és gazdasági ténye-
zők állhatnak az országra jellemző, újrahasznosítást támogató gondolkodásmód mögött?

 b)  Miért állhat a gazdaság szereplőinek érdekében a körforgásos gazdaságra való áttérés?

 c) Mi az „anyagbankok” és az „anyagtőzsdék” szerepe a körforgásos gazdaságban?

 d)  Milyen összefüggés lehet egy adott ország ökológiai lábnyoma és a körforgásos gazdaság szükséges-
sége között?

 e)  Alkalmazhatók-e minden gazdasági tevékenység esetén ugyanolyan hatékonysággal a körforgásos 
gazdaság megoldásai? Válaszodat indokold is meg!

10.  Mutasd be egy olyan meghatározó jelentőségű személy/szervezet munkáját, aki/ami sokat tett az élhe-
tőbb és fenntartható Földért!

Hollandia újragondolva

A Föld körforgásos anyaghasználata mindössze 8-9% körül áll. A globális gazdaság ilyen csekély arány-
ban használ ténylegesen újrahasznosított anyagokat. Hollandiában ez a szám 24,5%, amellyel az ország 
vezeti az EU-tagállamok sorát.
Egy körforgásos gazdaságban nem a tényleges anyagkörforgás megvalósítása az elsődleges, hanem az, 
hogy minél inkább elszakadjunk az anyaghasználattól – vagy minimalizáljuk azt. Ennek az egyik módja, 
hogy minél hosszabb élettartamú termékeket gyártsunk, amelyek könnyen javíthatók, felújíthatók. E ter-
mékek a használatuk során „anyagbankként” működnek, amelyeket ezen idő alatt nem tudunk – és nem 
is akarunk – újrahasznosítani.
Mivel a hosszú élettartamú termékeink anyagbankként működnek, jogosan merül fel az igény, hogy ve-
zessünk róluk nyilvántartást. Ez kiemelten fontos például az épületek esetében, amelyeket évtizedek-
re tervezünk. A nyilvántartásban minden épület „anyagútlevéllel” rendelkezik, amelyben ellenőrizhető, 
hogy milyen anyagokból épült, és azok miként hasznosíthatók a későbbiekben.
Mindehhez kapóra jön az anyagtőzsdék működése. Ezek nyilvántartást vezetnek az egyes vállalatoknál 
használt anyagokról, és jelzik, ha az egyik számára hasznos nyersanyag lehet az, amit egy másik hulla-
dékként eldobna. Így előfordulhat, hogy valahol a leselejtezett vasúti síneket építkezések állványaiként 
használják tovább, a vasúti kocsik alapanyagaiból játszótéri talapzatot vagy hátizsákot készítenek, a régi 
farmerekből pedig irodai szigetelés lesz. A tanulság mindenképpen az ipari ágazatok közötti együttmű-
ködés fontossága.
Hollandia nem számol elvesző anyagokkal. Az anyagveszteség elkerülése Hollandiában nem csupán 
felvett szokás, hanem az életmód szerves része. A hollandok nem teherként tekintenek a hulladékra 
– amelytől akár magas költségek árán is meg kell szabadulniuk –, hanem erőforrásként, ami akár többlet-
bevételt is eredményezhet. A tulipánból így festék lesz, a gombafonalakból (micélium) csomagolóanyag, 
a víztisztítás során visszamaradt ásványi anyagokból pedig talajjavító. Hollandiától megtanulhatjuk, hogy 
a körforgásos gazdaság nem áll ellentétben a jóléttel, és semmiképpen nem jelent visszalépést.

5.10. Szennyvíztisztító és energiapark 5.11. Konténerekből kialakított, újra-
hasznosított termékeket árusító üzlet

5.12. Újrahasznosított anyagból épített 
lakóház
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