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oldal/fejezet A környezeti fenntarthatóság elve sérül: 
szöveg(töredék) 

indoklás szövegszerűen megfogalmazott korrekciós javaslat megjegyzés 

  5.  
kék 
szövegbuborék 

A verseny három első helyezettje világkörüli útra 
indulhat, hogy választ keressen arra, milyen is a mi 
világunk. 

A világkörüli utazás a jelenlegi 
társadalmi berendezkedés 
mellett értelemszerűen fosszilis 
energiát fogyasztó eszközzel 
történik. Ez a nem fenntartható 
szokásainkat, utazási 
attitűdjeinket erősíti. 

A verseny három első helyezettje világkörüli útra indulhat, 
hogy választ keressen arra, milyen is a mi világunk.  
Vitorlás hajóval, siklóernyővel és kerékpárral járják körbe 
Szülőbolygónkat. Így nemcsak a kaland lesz nagyobb, a 
megfigyelés életközelibb,  de minimum 10 tonna (!) 
széndioxiddal lesz kisebb a környezet terhelése is.  

 

6. 
rózsaszín 
szövegbuborék 

…Dorottya versenydolgozatának címe: 
„Magyarország versenyképessége az európai 
gazdasági térben” 

A „versenyképessége” szó 
gazdasági növekedési versenyben 
történő szerepvállalásra utal. A 
folyamatos növekedés gazdasági-
környezeti összeomláshoz vezet. 

…Dorottya versenydolgozatának címe: „Magyarország 
felelős gazdaságának kialakítása az európai gazdasági 
térben” 
vagy 
…Dorottya versenydolgozatának címe: „Magyarország és a 
kék gazdaság az európai gazdasági térben” 

 

7. 
első zöld 
szövegdoboz, 
stb.. 

Második állomásunk Amerika nyugati partján, a 
Szilícium völgyben lesz. Ezután visszarepülünk a keleti 
partra, a New York-i értéktőzsdére. Innen „átugrunk” 
Londonba…. 

Az útvonaltervezés, ellentmond a 
pénzügyi és a környezeti 
ésszerűségnek, még a tematika 
„kényszerítő hatása” 
figyelembevétele mellett is. A 
repülés (utasszállító géppel) az 
egyik legforráspazarlóbb és 
szennyezőbb utazási mód. 

- Az útvonaltervezés elhagyását javasoljuk. A tematikus 
rendszert (pénzügyi világ bemutatása) nem szükséges 
időrendi kronológiával lekövetni. Így egy oldallal 
kevesebb nyomdai költség és forráfelhasználás is az 
előnyök sorát gyarapítja. 
Erősítheti a tanulók motívációját, ha az utazó kortárs 
csoport tagjainak naplószerű (dátummal ellátott) 
illusztrált blogbejegyzéseiként „adjuk el” a tanagyagot.   

8-9. 
 

Az ENSZ bemutatásánál az 1972-vel kezdődő 
környezeti-gazdasági fenntarthatósággal foglalkozó 
világkonferenciákat, azok eredményeit és kudarcait 
nem mutatja be.  

Az alapokmányból 
következően az 
ott leírtakat (béke, 
emberi jogok, 
gazdaság…) 
integráltan, ok-
okozati 

zöld szövegdobozban a világkonferenciák bemutatása:  
1972 Stockholm - ENSZ Konferencia az emberi környezetről 
Az emberi környezet megóvásával foglalkozó első világméretű program kidolgozására 1972-ben került sor 
Stockholmban, az ENSZ környezeti világkonferenciáján. A konferencián a résztvevők nyilatkozatot fogadtak el a 
környezetvédelem alapelveiről és nemzetközi feladatairól. A nyilatkozatban a kormányok ünnepélyesen 
kötelezettséget vállaltak, hogy megóvják és jobbá teszik az ember környezetét a mai és a jövő nemzedékek számára. 
Ebből a gazdaságuk versenyképességére való hivatkozással a mai napig alig tartottak be valamit.  
 
A "Brundtland Bizottság" 

 



összefüggéseinek 
dinamikájában 
jelenítik meg 
környezeti-
gazdasági 
témában 
rendezett 
konferenciák 

1984-ben az ENSZ Közgyűlés létrehozta a Környezet és Fejlődés Világbizottságot, melynek vezetésével a norvég 
miniszterelnököt, Gro Harlem Brundtland asszonyt bízták meg. A bizottság készítette el a "Közös Jövőnk" című 
jelentést, mely először fogalmazta meg a fenntartható fejlődés fogalmát.  
 
1992 Rio de Janeiró - Környezet és Fejlődés Világkonferencia 
Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban megrendezett Környezet és Fejlődés Világkonferenciája előkészítésekor a 
Közös Jövőnk jelentés megállapításait vették alapul. A  fenntartható fejlődésre vonatkozó fontos dokumentumokat 
fogadtak el, mint a "Feladatok a XXI. századra" (Agenda 21) dokumentumot, mely a fenntartható fejlődés átfogó 
programja. Megnyitották aláírásra a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezményt és az Éghajlatváltozási 
Keretegyezményt, melyeket "riói egyezmények"-nek is neveznek. 
A világkonferenciát követően 1993-ban alakult meg az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága az ENSZ program 
végrehajtásának koordinálására. A riói konferencia eredményeként erősítették meg a Globális Környezeti Alapot 
(GEF), melynek feladata lett többek között a két riói egyezmény pénzügyi támogatási rendszerének működtetése. 
 
1997 New York - az ENSZ Közgyűlés Rendkívüli Ülésszaka (Rió+5) 
ENSZ Közgyűlés Rendkívüli Ülésszaka értékelte a riói program megvalósítását a világkonferencia óta eltelt 
időszakban. Az ENSZ és szakosított szervei és más nemzetközi szervezetek is elkészítették saját fenntartható 
fejlődési programjukat, az OECD ajánlásokat fogadott el 2001-ben. Az Európai Unió is elkészítette Fenntartható 
Fejlődési Stratégiáját, melyet a 2001. júniusi göteborgi ülésen fogadtak el. 
 
2002 Johannesburg - Fenntartható Fejlődés Világkonferencia 
2002 augusztus végén - szeptember elején a dél-afrikai Johannesburgban rendezték meg a következő nagyszabású 
találkozót Fenntartható Fejlődési Világkonferencia elnevezéssel. Ezen áttekintették a riói konferencia óta eltelt tíz 
évet, értékelték az elért eredményeket, a kitűzött célok megvalósulását, illetve feltárták a megvalósítást akadályozó 
tényezőket, az elmaradások okait.  
2009 Koppenhága  
A Kiotói szén-dioxid kibocsátási egyezmény teljesülése, kiterjesztése volt a cél. A konferencia eredménytelen volt. 
 
2010 Cancún, Klímaváltozási konferencia.  
A koppenhágai kudarcot volt hivatott kijavítani, sajnos eredménytelenül.  
 
2011 Durban (Dél-afrika) 
Elmaradt az áttörés a klímakonferencián –számolt be a nemzetközi sajtó az eseményekről. Nem sikerült rávenni 
Kínát, Indiát és az USA-t a minél gyorsabb üvegházgáz-csökkentésre. 
 
2012 Doha, Katar 
Nem sokszor látni nemzetközi tárgyalássorozaton, nyílt ülésen könnyeivel küszködő diplomatát. Csütörtökön a 
Fülöp-szigeteki küldöttség főtárgyalója alig bírta végigmondani beszédét, amelyben a Bopha tájfun több mint 400 
áldozatára hivatkozva feltette a kérdést: lesz-e döntés, és "ha nem most, akkor mikor, és ha nem itt, akkor hol" 
 

13. 
A GDP és a GNI 
fejezet 

A világgazdaságban és világpolitikában a 
nemzetgazdaságok fejlettségi szintjét általában a GDP 
és GNI mutatóival jellemzik.  

A gazdaság fejlettségét nem csak 
az GDP és GNI, valamint 
sugalmazó módon annak 
növekedése, mint globálisan is 
korlátozott ideig fenntartható 
tendencia határozza meg.  

A világgazdaságban és világpolitikában a nemzetgazdaságok 
fejlettségi szintjét általában a GDP és GNI mutatóival 
jellemzik. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a felelős 
gazdaság (fenntartható környezeti-gazdasági-társadalmi 
egység) nem a fogyasztás mennyiségéhez méri a gazdasági 
fejlettség szintjét, pl. a hosszú élettartamú termékek, vagy 
egy környezeti katasztrófa megelőzésből származó kisebb 
állami költségek realizálása miatt. A gazdasági fejlettség e 
felfogásban a fenntartható és nem forrástúlhasználaton 
alapuló gazdaságra való törekvést jelenti.  

 

http://www.guardian.co.uk/environment/video/2012/dec/06/philippines-negotiator-emotional-plea-doha-climate-talks-video


Vannak országok, (pl. az Ázsiai Bhután) ahol az ország 
fejlettségét alapvetően nem a gazdasági fejlettség határozza 
meg, hanem az, hogy az emberek milyen boldogok (nemzeti 
boldogságindex) 

14. 
Fekete 
háttérrel 
kiemelt 
fejezetcím 

A gazdasági fejlettségi szintek –világméretű 
esélyegyenlőtlenségek 

ld. a 13. oldalhoz tartozó 
bejegyzést 

A GNI szerinti gazdasági fejlettségi szintek –világméretű 
esélyegyenlőtlenségek 

 

14. 
bal oldali 
hasáb közepe, 
valamint a 
képaláírás 

A gazdasági fejlettségi szintet 
szemléletesen jellemzi még a 
születéskor várható átlagos 
élettartam mutatója is.  
 

A magas GDP, GNI –vel rendelkező országokban 
magasabb a génerózió is, amely latens 
megnyilvánulásai egyenlőre csak az egyre több 
és gyakoribb betegségben, erőteljesebben 
növekvő egészségügyi költségekkel vannak 
összefüggésben. A magasabb életkor elérése 
önmagában nem a fejlettség fokmérője.  
Hiányzik a rendszerszemléletű látásmód. 
Az Etiópiában várható alacsony élettartam nem 
az alacsony GNI miatt van, hanem amiatt, ami 
miatt alacsony a GNI: az ország erőforrásait más 
lokalitásokban használják, élvezik. A jellemzően 
multinacionális vállalatok által lerabolt 
területeken a szennyezések, ökoszisztéma 
tönkretétele miatt magasabbak az egészségügyi 
kockázatok, mindemellett jellemzően az IMF 
nyomására épp az egészségügyi és oktatási 
ellátórendszereken igyekeznek pénzt 
megtakarítani, melyek a magasabb 
élettartamhoz hozzásegítik az embereket.  

A GNI szerinti gazdasági fejlettségi szinttel összefügg  még a 
születéskor várható átlagos élettartam mutatója is. 
vagy  
Törölni a gazdasági fejlettséget és várható életkort ilyen 
összefüggéseiben taglaló részeket ezen az oldalon. 
vagy 
A magasabb életkor elérése önmagában még nem a 
fejlettség fokmérője.  
Az Etiópiában várható alacsony élettartam nem az alacsony 
GNI miatt van, hanem amiatt, ami miatt alacsony a GNI: az 
ország erőforrásait más országokban használják, élvezik. A 
jellemzően multinacionális vállalatok által lehasznált 
területeken a szennyezések, ökoszisztéma tönkretétele 
miatt magasabbak az egészségügyi kockázatok, 
mindemellett épp az egészségügyi és oktatási 
ellátórendszereken igyekeznek pénzt megtakarítani, melyek 
a magasabb élettartamhoz hozzásegíthetnék az embereket. 

 

18-19. 
A gazdasági 
termelés 

Az óra anyaga elmulaszt rámutatni arra az 
összefüggésre, hogy a gazdasági növekedés és a 
természeti erőforrások túlhasználata összefüggésben 
van, és a sugallt permanens növekedést legitimáló 
gondolkodásmód az összeomlás felé viszi –globálisan 
- a gazdaságot.  

   

18.  
bal oldali 
hasáb közepe 

…a dolgozó ember (pl. egészségi) állapota, szellemi 
képességes (oktatási és képzettségi színvonala) 
milyen mértékben járulnak hozzá a gazdasági 
növekedéshez.  

A gazdasági növekedést elérendő 
célként exponálja. A permanens 
növekedés 
rendszerösszeomláshoz vezet.  

…a dolgozó ember (pl. egészségi) állapota, szellemi 
képességes (oktatási és képzettségi színvonala) milyen 
mértékben járulnak hozzá a gazdaság fenntartásához. 

 

18. 
bal oldali 
hasáb ¾-énél 

A természeti erőforrások…nélkülözhetetlenek. 
Nélkülük a gazdasági termelés bizonyos folyamatai el 
sem végezhetők. 

A gazdaság nézőpontjából 
szemlélve túlértékeli azt és 
alulértékeli a természeti 

Természeti erőforrások nélkül a gazdasági termelés 
semmilyen folyamata nem végezhető el. 

 



 erőforrásokat. 

18. 
jobb oldali 
hasáb ¾-énél 

A gazdasági növekedés hátterében általában az 
erőforrások termelésbe történő nagyobb mértékű 
bevonása áll.  

Alapvető összefüggést csak 
érintőlegesen taglal.  

A gazdasági növekedés hátterében az erőforrások 
termelésbe történő nagyobb mértékű bevonása áll. Az 
erőforrások apadása a termelés visszaesését eredményezi. 
Ennek folyománya a gazdasági válság. Nézz utána az 
Interneten a peak-oil elméletnek! 

 

21. 
jobb oldali 
hasáb 
közepénél 

Hasonlóan állami feladatkör a környezet 
pusztításának, tönkretételének megakadályozása. 
Környezetünk védelme nélkül gazdaságunk szintén 
megkérdőjelezhető.  

 A környezeti (-gazdasági) 
fenntarthatóság valamennyiünk 
feladata.  

Jogi szabályozás, pénzügyi ösztönzés szempontjából állami, 
önkormányzati  feladatkör a környezet túlhasználatának, 
szennyezésének megakadályozása. A környezeti-gazdasági 
fenntarthatóságra törekvés valamennyi ember felelőssége, 
feladata és kötelessége is. Környezetünk védelme nélkül 
gazdaságunk és vele a civilizáció is összeomlik. 

 

22. 
bal hasáb ¾-
énél 

…a világ összes GDP értékének már csak 4%-át állítja 
elő a mezőgazdaság. De természetesen ez a relatív 
aránycsökkenés nem azt jelenti, hogy a 
mezőgazdaság háttérbe szorult….az aktív keresők 
több, mint 40%-ának még ma is a mezőgazdaság 
biztosítja a megélhetést. 

Nem ad kielégítő magyarázatot a 
jelenségre, nem világít rá a 
környezethasználat intenzitására.  

…a világ összes GDP értékének már csak 4%-át állítja elő a 
mezőgazdaság. Ezt az aránycsökkenést a mezőgazdaság 
iparosodása, azaz nagyüzemi szintű gépiesítése, a 
szegényebb országokban pedig a termékek árának 
mesterséges lenyomása eredményezi. ….az aktív keresők 
több, mint 40%-ának a mezőgazdaság biztosítja a 
megélhetést. 

 

22.  
jobb hasáb ¼-
énél  

Amíg a fejlődő országokban az alacsony 
termésátlagok miatt közel egymilliárd ember nem jut 
hozzá elegendő élelmiszerhez, addig a fejlett 
országokban a túltermelés okoz gondot.  

Nem kellően rendszerszemléletű Amíg a fejlődő országokban az alacsony termésátlagok, a 
fokozódó vízhiány és a túlnépesedés miatt közel egymilliárd 
ember nem jut hozzá elegendő élelmiszerhez, addig a fejlett 
országokban rövid távon a túltermelés, hosszú távon a 
mezőgazdaság fosszilis energia függősége  és a talaj 
túlhasználat okoz gondot. 

 

22. 
jobb hasáb ¾-
énél 

… a mezőgazdaság további fejlődése immár 
elválaszthatatlan az ökológiai alapelvektől. 

Azt sugallja, hogy a felismerés 
újkeletű és a megoldásra 
elegendő időnk van. 

… a mezőgazdaság fenntarthatósága egyre fenyegetőbben 
jelzi, hogy elválaszthatatlan az ökológiai alapelvektől. 

 

23. 
bal oldali 
hasáb 

A vita arról folyik, hogy a génmódosított növényekből 
készült élelmiszerek fogyasztása…mennyiben 
károsítja az egészséget. 

Nem kellően rendszerszemléletű A vita arról folyik, hogy a génmódosított növényekből 
készült élelmiszerek fogyasztása mennyiben károsítja az 
egészséget, mennyiben módosítja és teszi 
kontrollálhatatlanná az ökoszisztémák változásait, valamint 
mennyiben teszi kiszolgáltatottá az emberiséget a GMO 
vetőmag előállítók üzleti érdekeinek.  

 

23. 
táblázat 

Kimarad azon összefüggés bemutatása, hogy a nem 
tiszta piacgazdasági viszonyokból is erednek az 
alacsony jövedelmű országokban a kirívóan alacsony 
mezőgazdasági jövedelmek. Ennek egyik 
ellensúlyozása a fair-trade irányzat. 

 Mi lehet az egy főre jutó mezőgazdasági bevétel 60 –szoros 
különbségének az oka az alacsony és a magas jövedelmű 
országok között? A válaszadáshoz, ha szükséges, nézz utána 
fair-trade fogalomnak. 

 

24. 
bal oldali 
hasáb közepe 

A Föld vízkészlete óriási, … Nem érvényesül a 
rendszerszemlélet 

A Föld vízkészlete a bolygó méretéhez képest igen kicsi, … 
fotós illusztráció  
vagy  

 



Nézz utána:  
http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20120517-viz-a-foldon-700-
kilometer-sugaru-gombbel-megegyezo-terfogatu.html  

24. 
bal oldali 
hasáb alsó 
harmada 

A világ összes vízfogyasztásának 70%-át a 
mezőgazdaság, ..20%-át az ipar,..10%-ra tehető a 
lakosság vízfogyasztása. 

Az embert az élővilág fölé helyezi, 
nem érvényesül a 
rendszerszemlélet: mennyit 
használ a nem mezőgazdasági 
ökoszisztéma? 

A világ összes vízfogyasztásának 70%-át a mezőgazdaság és a 
műveletlen területek, ..20%-át az ipar,..10%-ra tehető a 
lakosság és a vízfogyasztása. 
vagy 
A vízfogyasztásba nem számoljuk bele az eső által ellátott, 
természetes állapotában levő területeket. 

 

24. 
fejezetcím 

A fenntartható mezőgazdaság jövőbeli ágazata az 
erdőgazdálkodás 

Nem érvényesül a 
rendszerszemlélet 

A fenntartható erdőgazdálkodás  

24. 
jobb oldali 
hasáb 

A természetközeli erdőgazdálkodás …azonos súllyal 
kezeli az ökológiai és gazdasági érdekeket. 

Nem érvényesül a 
rendszerszemlélet 

…azonos súllyal kezeli az ökológiai és gazdasági érdekeket, 
mivel ezek –fenntartható rendszert feltételezve- egymástól 
nem szétválasztható fogalmak. 

 

24. 
összegzés 

Napjainkra a fenntartható mezőgazdaság egyik 
kulcsszavává vált a természetközeli erdőgazdálkodás.  

Nem érvényesül a 
rendszerszemlélet.  
Megtévesztő: 7 millárd embert 
fognak élelemmel ellátni az 
erdők. 

Napjainkra a fenntartható mezőgazdaság egyik előremutató 
kezdeményezése a természetközeli erdőgazdálkodás. 

 

28. 
Bal oldali 
hasáb teteje 

Földünk gyors népességnövekedése, robbanásszerű 
városfejlődése és a modern gyáripar kialakulása 
révén az energia iránti igény többszörösére nőtt. 

Ok-okozati összefüggés 
felcserélése. 

Földünk gyors népességnövekedése, robbanásszerű 
városfejlődése és a modern gyáripar kialakulása a nagy 
mennyiségben rendelkezésre álló energiaforrások 
felhasználhatósága révén volt képes a ma tapasztalt 
méretekre nőni. A megnövekedett fogyasztás még inkább 
sietteti a források intenzívebb (el)használását.  

 

28. 
Bal oldali 
hasáb alja 

Az energiafogyasztás alakulása függ az adott 
nemzetgazdaságok növekedési ütemétől.  

Ok-okozati összefüggés 
felcserélése. 

Az energiafogyasztás növekedésének lehetősége az adott 
nemzetgazdaságok növekedési ütemét gyorsítja 
  

 

29. 
Bal oldali 
hasáb alja 

2020-ban már a világ összes energiatermelésében 
15%-ot fog képviselni a szélenergia, napenergia és 
geotermikus energia.  

Nem a súlyán kezeli a kérdést. 2020-ban a világ összes energiatermelésében optimista 
becslések szerint is csak 15%-ot fog képviselni a szélenergia, 
napenergia és geotermikus energia. Az átállás mellett 
rendkívül fontos a takarékosság.  
Ennek a gazdasági és környezeti hatásai egyszerre (egy 
rendszerben) jelentkeznek. 

 

29. 
összegzés 

 Ok-okozati összefüggés 
felcserélése: ld. 28. old. 
bejegyzése 

értelemszerűen  

29. 
képaláírás 

Miért tiltakoznak a környezetvédő szervezetek a 
széntüzelésű erőművek ellen? Nézz utána, hogy a 
visontai erőmű milyen környezetvédő beruházásokat 
hajtott végre.  

Nem elégséges  
rendszerszemlélet.  
Minden energiaforrásnak megvan 
a maga környezeti kockázata vagy 
ára. 

Miért tiltakoznak a környezetvédő szervezetek vagy 
magánszemélyek a széntüzelésű, a vízi, a biomassza az atom 
a szél, vagy a nap erőművek ellen? Mi lehet a megoldás? 
Nézz utána, hogy a visontai erőmű milyen környezetvédő 
beruházásokat hajtott végre. Zöld, vagy zöldre festett 

 

http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20120517-viz-a-foldon-700-kilometer-sugaru-gombbel-megegyezo-terfogatu.html
http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20120517-viz-a-foldon-700-kilometer-sugaru-gombbel-megegyezo-terfogatu.html


Nem tudatosítja a kritikai 
látásmódot kellőképpen.  

(Greenwashing) az erőmű beruházása? 

32. 
Bal oldali 
hasáb teteje 

a K+F , mint a gazdasági versenyképesség 
meghatározó tényezője 

A „versenyképesség” szó 
gazdasági növekedési versenyben 
történő szerepvállalásra utal. A 
folyamatos növekedés gazdasági-
környezeti összeomláshoz vezet. 

a K+F , mint a gazdaság fejlődésének meghatározó tényezője  

33. 
Bal oldali 
hasáb teteje 

A biotechnológia jövő századbeli ugrásszerű fejlődése 
maga után vonhatja az „emberi külsővel” rendelkező 
robotok kifejlesztésének lehetőségét. 

Sztereotipikus, a jövő 
problémáinak megoldását elfedő 
jövőképet vizionál.  
 

A szövegrész elhagyását javasoljuk.  

33. 
Jobb oldali 
hasáb alja 

…az internet forradalmának köszönhetően, a 
szolgáltatás válik majd vezető gazdasági 
tevékenységgé.  

Egy gazdasági anomáliát, mint 
helyes utat erősít meg az 
olvasóban. 

…az internet forradalmának köszönhetően, a szolgáltatások 
szervezettebbek és olcsóbbak lehetnek. A gazdaság akkor 
működik majd felelősen és fenntarthatóan, ha a vezető 
gazdasági tevékenység a produktív termelő ágazat lesz újra.  

 

34. 
sárga 
szövegdoboz 

A teljes szöveg elhagyását javasoljuk. 
A helyette javasolt szöveg az infrastruktúra szerepe, 
fajtái fejezet előtt legyen sárga szövegdobozban. 

A szolgáltató ágazat 
dominanciája egy nem 
fenntartható környezeti-
gazdasági rendszer 
indikátorai.  

Amennyiben a szolgáltatások, hasonlóan a kézzelfogható termékeket előállító 
termelő ágazatokhoz, terméküket tisztességes haszonnal értékesítenék, 
valamint életmódunk a fenntarthatóság keretei közé szorulnának, úgy a 
szolgáltató ágazat a súlyának megfelelő helyet foglalná el a fenntartható 
környezeti-gazdasági-társadalmi rendszerünkben.  
A szolgáltatási szféra további erősödése méginkább fokozza erőforrásaink 
túlfogyasztását, gyors kimerülését. 
 
A banki rendszer termeli a világon a legnagyobb pénzforgalmat és 
extraprofitot, ráadásul a termelő ágazatokat is ez tartja elsősorban ésszerűtlen 
és pazarló fogyasztási szokásokat létrehozó növekedési kényszerpályán. Ha 
szolgáltató szerepe nő, akkor az ezzel együtt a negatív hatások is nőnek.  
Az idegenforgalom és közlekedés volumenének ésszerűbb szintre csökkentése 
sem az egyének boldogságát, sem a társadalom hatékony működését nem 
befolyásolná károsan. A felszabaduló források a felelős gazdaság kialakítását 
szolgálhatnák.  
Az információs gazdaság túlsúlyos szerepét jórészt a –felesleges- fogyasztást 
növelő reklámbevételek, és a jellemző magas profit okozza. Ezek sem a felelős 
(fenntartható) gazdaság részei.  
 
A szolgáltató ágazat túlsúlya azt jelzi, hogy gazdaságunk nem a fenntarthatóság 
irányába mozdul. A szolgáltató ágazatot a termelő ágazatokon keresztül 
szintén a természeti erőforrások tartják fenn.  
 
 

 

35. 
bal hasáb felső 

…négy új, korszerű szolgáltatási forma kerül előtérbe. Egy gazdasági anomáliát, mint 
helyes utat erősít meg az 

…négy új szolgáltatási forma kerül előtérbe. 
vagy 

 



negyede olvasóban. …négy új, a környezeti gazdasági fenntarthatósággal ellentétes hatást 
kiváltó szolgáltatási forma kerül előtérbe. 

35. 
összegzés 
 

  Értelemszerűen korrigálni a 34. oldalra vonatkozó szöveg szerint.  

36. 
jobb oldali 
hasáb 
 

A magas jövedelmű országokban az információs 
gazdaság a legdinamikusabban növekvő ágazat. 

Kontraproduktív hatásokat pozitív 
színben tüntet fel ér erősít meg. 

A növekedés alapú társadalmakban az információs gazdaság a 
legerőteljesebben növekvő ágazat. 

 

38. 
bal oldali 
hasáb első 
harmada 

…a pénz segítségével kifejezhetjük mindennek az 
értékét,  

Fiskális szemléletmódra nevel. 
A szeretet vagy egy gyermek 
élete stb… pénzben nem 
kifejezhető. 

…a pénz segítségével kifejezhetjük minden piaci termék, vagy szolgáltatás 
értékét, 

 

39. 
bal hasáb 
teteje 

A gyakorlati életben az inflációt még számos, igen 
sokszor nem gazdasági ok (pl. valamilyen belpolitikai 
hír hatása a fogyasztók vásárlási szokásaira) is 
kiválthatja. 

Nem használja ki a lehetőséget, 
hogy a legfontosabb inflációval 
összefüggő mechanizmust 
mutassa meg. 

A gyakorlati életben az inflációt még számos, igen sokszor nem közvetlen 
gazdasági ok (pl. valamely hitelminősítő az adott országot visszasorolja, 
azaz kevésbé megbízhatónak tünteti fel) is kiválthatja. 

 

39. Sárga szövegdobozos szöveget javaslunk A pénzzel kapcsolatosan (így a 
környezeti-gazdasági 
fenntarthatóság megértését 
segítő információk tekintetében) 
fontos információk maradtak el 

A jelenlegi pénzrendszer nemcsak hitelpénzrendszer, azaz a bank által 
kibocsátott hitel fedezetét egy másik hitel „biztosítja”. A jelenlegi 
pénzrendszer és pénzirányítás a közhiedelemmel ellentétben nem állami 
monopólium, hanem többségében magántulajdon és magánérdekeket 
szolgáló rendszer. A világon a jelenlegi összes adósság jóval több, mint a 
világon forgalomban levő összes készpénz. 
 
Keress rá az interneten és nézd meg, ha további részletek érdekelnek: A 
pénz, mint adósság. Beszéljétek meg tanároddal! 

 

41. 
bal hasáb felső 
harmada 
és az 
összefoglaló a 
43. oldalon 

A bank általában olyan pénzügyi közvetítő intézmény, 
amely a kölcsönadóktól a kölcsönvevők irányába 
áramoltatja a pénzt.  

Ha ez így lenne, nem lennénk 
növekedési kényszerpályán. 

A mondat törlését javasoljuk. 
vagy 
A közhiedelem szerint a bank olyan pénzügyi közvetítő intézmény, amely 
a kölcsönadóktól a kölcsönvevők irányába áramoltatja a pénzt. Ezzel 
szemben a bank egy olyan gazdasági társaság, amely az általa előzetesen 
kibocsátott hitelek volumene szerint virtuálisan létrehozott pénzt bocsát 
ki  (mint hitelt), s a hitelezett összeg visszafizettetésén túl  kamatot szed. 

 

41. 
zöld 
szövegdoboz 

A bankok…segítenek ügyfeleiknek eligazodni a napi 
pénzügyeikben. 

Hiányzik a rendszerszemlélet. A bankok…gazdasági érdeküknek megfelelően segítenek ügyfeleiknek a 
napi pénzügyeiket illetően. 

 

44. 
jobb oldali 
hasáb 
teteje 

Napjainkra már a személyszállítás 80%-a és az 
áruszállítás 50%-a közúton bonyolódik le. 

Negatív tendenciát pozitívként 
tüntet fel. 

Napjainkra a személyszállítás 80%-a és az áruszállítás 50%-a közúton 
bonyolódik le. 

 

44. 
zöld 

…minél hosszabb vasúti és közúti úthálózat 
kiépítése… 

Környezetterhelő megoldást 
legitimál. 

…minél hosszabb vasúti úthálózat kiépítése… 
 

 



szövegdoboz Kimarad az energiatakarékosság 
és környezetkímélés egyik fontos 
szegmense, a megelőzés. 

A személy és tehergépkocsis közlekedést vissza kell szorítani.  

45. 
bal hasáb alja 

A korszerű hűtőhajók révén a gyorsan romló 
élelmiszer tengeri szállítása vélt lehetségessé. 

Hiányzik a rendszerszemlélet. A modern technológiával épült hűtőhajók révén a gyorsan romló 
élelmiszer tengeri szállítása is megkezdődött. Ez a jólét kiszélesedésével 
egyidejűleg új és még pazarlóbb fogyasztási szokásokat eredményez 
globális szinten. 

 

45. 
jobb hasáb 
közepe 

…és a délkelet-ázsiai országok hatalmas gazdasági 
fejlődésének nyomán… 

Hiányzik a rendszerszemlélet. …és a délkelet-ázsiai országok hatalmas gazdasági növekedésének és 
környezethasználatának nyomán… 

 

45. 
jobb hasáb alja 

A már szó használata több helyen burkoltan 
fejlődésre utal, elhagyását javasoljuk 

A légiközlekedés (jelenlegi) 
fejlődése csak technikai 
értelemben fejlődés. Környezeti-
gazdasági szempontból nem az. 

  

45. 
jobb hasáb alja 

A légi közlekedés fölénye a nemzetközi és 
tengerentúli utasszállításokban vitathatalan. 

Hiányzik a rendszerszemlélet. A légi közlekedés fölénye a nemzetközi és tengerentúli utasszállításokban 
vitathatalan, ugyanakkor hosszútávon a magas környezeti erőforrás 
igénye miatt fenntarthatatlan. 

 

46. 
jobb hasáb 
közepe 

Légi úton a kis tömegű, de nagy értékű cikkek gyors 
szállítása nyereséges. 

Hiányzik a rendszerszemlélet. Légi úton a kis tömegű, de nagy értékű cikkek gyors szállítása pénzügyileg 
nyereséges a környezethasználatot tekintve viszont a legpazarlóbb. 

 

47. 
bal hasáb 
közepe 

…a turizmus egyik fő motiváló tényezője a 
kíváncsiság…  

Hiányzik a rendszerszemlélet. …a turizmus egyik fő motiváló tényezője a kíváncsiság… 
A turizmus növekedésével egyre erőteljesebben nő az erőforrás 
túlhasználat, az ökoszisztémák egyensúlyának felborulása. 

 

49. A szöveg kiegészítését javasoljuk. Vagy valamelyik 
felszólaló, vagy egy új hozzászóló a környezeti-
gazdasági fenntarthatóság aspektusait is említse 
meg.  

Hiányzik a rendszerszemlélet. A növekvő idegenforgalom növekvő légszennyezéssel, zajártalommal is 
jár. A környezet túlterhelését később majd meg kell fizetnünk. A turisták 
hazamennek, mi maradunk itt, a mi otthonainkról van szó. 

 

52. 
Jobb hasáb alja 

Az általános árnövekedés és az inflációs hatások 
eredményeként azonban a kamatok az 1980-as évek 
elején rendkívül magasra növekedtek. Az országok az 
adósságszolgálati terhek megnövekedése révén 
fizetési válságba kerültek, s az adósságválság kérdése 
a világgazdaság egyik legfőbb problémájává vált. 

Egyoldalú, torz információközlés. Az inflációs hatások és a bankok tulajdonosi körének profitéhsége 
eredményeként azonban a kamatok az 1980-as évek elején rendkívül 
magasra növekedtek. Az országok az adósságszolgálati terhek 
megnövekedése miatt fizetési válságba kerültek, s az adósságválság 
kérdése a világgazdaság egyik legfőbb problémájává vált. 

 

53. 
fotó Kínáról 

Sanghaj, Kína – Kína a világgazdaság leggyorsabban 
növekvő nemzetgazdasága.  

Hiányzik a rendszerszemlélet. Kiegészítést javaslunk: kisebb kínai kép mellé egy ugyanakkora kubai kép 
egy városi kertről, az utcán kerékpározó emberekről. 
Kuba a világgazdaság egyik leginkább fenntartható nemzetgazdasága. 

 

54. 
világtérkép 

A GDP éves százalékos növekedési üteme, 2004. Hiányzik a rendszerszemlélet. Kiegészítést javaslunk: 
Egy ugyanekkora térképen az országok ökológiai lábnyomát 
szemléltessük, pontosan érzékeltetve azt, hogy ehhez képest  mekkora a 
biokapacitás. 

 

56. 
Térképek 

A szolgáltatásimportáló országok növekedését 
bemutató térképek. 

Hiányzik a rendszerszemlélet. Kiegészítést javaslunk: 
További térképeket javaslunk beilleszteni, melyen a kiotói egyezményt 

 



nem ratifikáló országok , a legnagyobb szén-dioxid kibocsátók, ill. az 
ökolábnyom-biokapacitás arányát meghaladó országokat jelöljük. 

57. 
bal hasáb 
közepe 

A világ összes exportjának közel 20%-át már a 
szolgáltatási tevékenység nemzetközi forgalma 
jelentette. 

Negatív tendenciát pozitívként 
tüntet fel. 

A világ összes exportjának közel 20%-át a szolgáltatási tevékenység 
nemzetközi forgalma jelentette. 

 

57.  Hiányzik a rendszerszemlélet. Kiegészítést javaslunk: 
A transzkontinentális szállítás még erőteljesebben növeli a bolygó 
forrástúlhasználatát és a klímaváltozást egyre közelebb viszi a kritikus 
szinthez, ahonnan az már megfordíthatatlan. 

 

58. 
bal oldali 
oszlop közepe 

Az egyre magasabb színvonalú iparcikkek gazdaságos 
előállítása csak a termelőegységek méretének 
növekedésével érhető el.  

Hiányzik a rendszerszemlélet. Az egyre magasabb technikai színvonalú iparcikkek gazdaságos előállítása 
jelenleg sajnos ellentétben van a legkisebb környezethasználat elvével.  
Az extraprofitot a tulajdonosi körök a termelőegységek méretének 
növelésével és az eszközök alacsony élettartamával (beépített elévülés) 
érik el. 

 

58. 
jobb oszlop 
közepe 

A nagyobb szériában történő gyártás alacsonyabb 
fogyasztói árat tesz lehetővé. 

Egyoldalú, torz információközlés. A nagyobb szériában történő gyártás alacsonyabb fogyasztói árat tesz 
lehetővé, ezzel fogyasztásra ösztönöz és további erőforrás túlhasználatot 
eredményez.  

 

60. 
bal oldali 
hasáb 

A transznacionális vállalatok legfontosabb jellemzői:  
… 

- képesek kihasználni az egyes országok , 
régiók termelési tényezői közötti 
különbségeket, vagyis globális szinten 
mérlegelik a rendelkezésre álló helyi 
erőforrásokat.  

- … 
 

Hiányzik a rendszerszemlélet. A transznacionális vállalatok legfontosabb jellemzői:  
… 

- képesek kihasználni az egyes országok , régiók termelési tényezői 
közötti különbségeket, vagyis globális szinten mérlegelik és 
merítik ki a legkisebb anyagi befektetéssel a rendelkezésre álló 
helyi erőforrásokat.  

- … 
- A profitot, annak hozadékait, rendszerint más lokalitásokba 

szivattyúzzák ki és kamatoztatják. 
 

 

62 . 
jobb oldali 
hasáb teteje 

…a közlekedés segítségével végső összeszerelésre egy 
másik földrajzi helyen levő leányvállalathoz szállítják. 

Nem közvetíti a kínálkozó 
rendszerszemléletet. 

…a közlekedés segítségével végső összeszerelésre egy másik földrajzi 
helyen levő leányvállalathoz szállítják. E pénztakarékos eljárás a nagy 
rászállítási távolságok miatt egyre gyakrabban jár komoly erőforrás 
pazarlással.  

 

63. Egy oldal terjedelmű szöveg beszúrását javasoljuk: A 
római klub 2010-es jelentése (Gunter Pauli: Kék 
gazdaság) 

Hiányzik a rendszerszemlélet. A tartalomból: A jövő –fenntartható- gazdasága lokalitásokban lesz képes 
szerveződni, kiépülni. A gazdaságot az ökoszisztémák mintájára kell 
kiépíteni (nincs hulladék, pazarlás, munkanélküliség…) A kék gazdaság 
nyereséges, de nem extraprofitra és állandó növekedésre orientált. 
Technikai megoldásokat a természettől kell ellesni, átvenni.  

 

65. 
zöld 
szövegdoboz 

 Hiányzik a rendszerszemlélet. kiegészítést javaslunk:  
A József-fillér története. Elképzelhető-e olyan jól teljesítő gazdaság, amely 
a szerény, 5%-os kamatos kamat intézményét (azaz a mai bankrendszer 
követeléseit) ki tudná szolgálni? Fenntartható-e a mai monetáris 
rendszer? 
http://ekomozgalom.hu/jozsef-filler/   

 

http://ekomozgalom.hu/jozsef-filler/


69. 
bal hasáb 
teteje 

Független kutatók szerint a világméretű eladósodás 
kialakulásában a világgazdasági tényezőknek 
lényegesen nagyobb szerepe volt, mint az országok 
belső, rendszerint nem a fejlődést előmozdító 
gazdaságpolitikájának. 

Homályos megfogalmazás, 
elhallgatja a természeti 
erőforrásokért folytatott harc egy 
elemét. 

Független kutatók szerint a világméretű eladósodás kialakulásában a 
modern kor pénzügyi-gyarmatosítási technikáinak (hitelminősítők, 
forrásszivattyúk, privatizáció, stb…) lényegesen nagyobb szerepe volt, 
mint az országok belső, rendszerint nem a fejlődést előmozdító 
gazdaságpolitikájának. 

 

75. 
bal hasáb felső 
negyede 

A pénz szerepének és fontosságának korábban 
sohasem tapasztalt felfutása. 

Negatív tendenciákat nem 
pontosan, a súlyuknak 
megfelelően ír le. 

A pénz szerepének és fontosságának eltúlzása a kézzelfogható 
értékteremtéssel szemben. 

 

76. 
Jobb hasáb 
közepe 

Napjaink egyik legélesebb kérdése, hogy az un. 
fogyasztói társadalomnak, milyen gazdasági, szociális 
és politikai kérdései vannak, s mindezekre a világ 
milyen megoldást fog találni a jövőben. 

a probléma súlyát, a cselekvés 
időszerűségét elpalástolja 

1972 óta ismerjük a tényeket és az összefüggéseket, mégis csak a 2010-es 
évek egyik legélesebb kérdése, hogy az un. fogyasztói társadalomnak, 
milyen gazdasági, szociális és politikai deficitjei vannak, s mindezekre a 
világ milyen megoldást találhat. (Nézz utána, mit ír D. Meadows a 
Növekedés határai című, az akkori tudományos és gazdasági életet felrázó 
munkájában, 1972-ben.) 

 

78. 
bal oldali 
hasáb 

…az Egyesült Államok növekedési üteme napjainkban 
a legnagyobb. 

Hiányzik a rendszerszemlélet. az Egyesült Államok gazdasági növekedése, és ebből adódóan ökológiai 
lábnyoma napjainkban világviszonylatban az egyik legnagyobb. 

 

79. 
sárga keretes 
szövegdoboz 

 Hiányzik a rendszerszemlélet. Kiegészítés javaslunk:  
Néhány oszlopot szükséges a meglevő mellé illeszteni, ahol az adott cégek 
szén-dioxid kibocsátását, illetve már meglevő jövedelmet bemutató 
oszlop mellé a becsült ökológiai költségeket (externáliákat)  is 
feltüntetjük. 

 

79. 
bal hasáb alja-
jobb hasáb 
teteje 

A világ összes K+F ráfordításának ...több. mint a fele 
az USA-ra jut. 

 A világ összes K+F ráfordításának ...több. mint a fele az USA-ra jut. E 
fejlesztések többségében a profitmaximalizálást  hivatottak szolgálni. A 
fenntartható gazdaságot, (pl. magas élettartamú termékek, megújuló 
energia használat, ökológiai termesztés stb…) e K+F tevékenység igen kis 
mértékben szolgálja. 

 

79. 
jobb hasáb 
közepe 

Az USA tulajdonában levő cégek többsége 
világszinten szervezi a termelést. 

Az USA tulajdonában nagyon 
kevés cég van. 

Az USA –ban bejegyzett székhellyel rendelkező cégek többsége a pénzügyi 
profit szempontjából nagyon hatékonyan szervezi a termelést. 

 

80. 
bal hasáb 
közepe 

…az USD-nak a pénzpiaci szerepe jóval meghaladja az 
USA világgazdasági súlyát.  

Hiányzik a rendszerszemlélet. …az USD-nek a pénzpiaci szerepe jóval meghaladja az USA világgazdasági 
súlyát. Fontos megjegyeznünk, hogy maga az USA dollár is magánpénz, 
tehát csak kis részben az Egyesült Államok tulajdona, nagyobbrészt céges, 
illetve magántulajdon. 

 

81. 
bal hasáb 

…a technológiai fejlődés és az információs gazdaság 
révén a termelékenység olyan mértékben fokozódik, 
hogy ez tartós gazdasági növekedést idéz elő. 

Hiányzik a rendszerszemlélet. …a technológiai fejlődés és az információs gazdaság révén a 
termelékenység olyan mértékben fokozódik, hogy ez átmenetileg ismét 
gazdasági növekedést idéz elő. 

 

81. 
jobb hasáb 
felső harmada 

Az információs gazdaság hatása abban is 
megnyilvánul, hogy bővül a foglalkoztatás… 

Hiányzik a rendszerszemlélet. Az információs gazdaság hatása abban is megnyilvánul, hogy átmenetileg 
bővül a foglalkoztatás… 

 

81. 
jobb hasáb alja 

Többen úgy is vélekednek, hogy az amerikai 
gazdasági növekedést „az amerikai fogyasztó 

Hiányzik a rendszerszemlélet. Többen úgy is vélekednek, hogy az amerikai gazdasági növekedést „az 
amerikai fogyasztó csillapíthatatlan vásárlóereje tartja fenn. „ Ez csak 

 



csillapíthatatlan vásárlóereje tartja fenn. „ részben igaz, mivel az amerikai jóléthez a világ más lokalitásaiban meglevő 
erőforrások átszivattyúzása adja meg a fentebb felvázoltak alapját.  
Amennyiben ezen a struktúrán nem változtat az USA és a teljes 
világgazdaság, a rendszerösszeomlás a következő évtizedekben 
elkerülhetetlen lesz.  

82. 
bal hasáb 
közepe 

A jelen és a jövő legfontosabb húzóágazatai: a 
hardver és szoftvergyártás, a telekommunikáció, a 
biotechnológia, a filmgyártás, a pénzügyi szolgáltatás, 
valamint a turizmus. 

Tárgyi tévedésen alapuló 
ismeretet közvetít. 

A közelmúlt és a jelen legfontosabb húzóágazatai: a hardver és 
szoftvergyártás, a telekommunikáció, a biotechnológia, a filmgyártás, a 
pénzügyi szolgáltatás, valamint a turizmus. 
A civilizáció fennmaradását lehetővé tevő legfontosabb húzóágazatok a 
jelenkorban, közeli és távoli jövőben: az ökológiai termesztéses 
mezőgazdaság, a megújuló energia szektor, az infokommunikációs 
szektor, és oktatás és esélyegyenlőség kellene, hogy legyen.    

 

82. 
jobb hasáb 
felső negyede 

… a jövő század húzóágazatának, a biotechnológiának 
a legfontosabb központját.  

Hiányzik a rendszerszemlélet. … a XXI. század egyik fontos ágazatának, a biotechnológiának az 
elsődleges központját. 

 

82. 
jobb hasáb 
közepe 

…gyorsan fejlődő Atlanta… 
…turizmus is húzóágazatnak minősül. 

Hiányzik a rendszerszemlélet. …gyorsan növekvő Atlanta… 
…turizmus is húzóágazatnak minősül a gazdasági növekedés korszakában. 

 

83. 
bal hasáb 
közepe 

Az itt előállított GDP nagyságát, mintegy 80 milliárd 
dollárra becsülik.  

Hiányzik a rendszerszemlélet. Az itt előállított GDP nagyságát, mintegy 80 milliárd dollárra becsülik. E 
pénzügyi eredményért cserébe évente több száz millió tonna 
üvegházhatású gázzal (CO2) siettetik a gyártók és a fogyasztók a 
klímaváltozást a klímakatasztrófa felé.  
 

 

83. 
jobb hasáb alja 

Kiegészítést javaslunk a Szilícium völgy 
bemutatásához, az utolsó mondat után. 

Hiányzik a rendszerszemlélet. E növekedés fenntartásának egyik eszköze az infokommunikációs 
eszközök gyors elévülése, illetve alacsony élettartama. Ezeket az 
eszközöket az emberiség sajnos nem a takarékosság, (pl. ha Skype-ot, a 
web áruházat  vagy a mobil telefonunkat használjuk, akkor nem kell 
odautaznunk) hanem a további fogyasztás növelésének szolgálatába 
állította. Általános és egyben igen elgondolkodtató tapasztalat, hogy a 
takarékosabb eszközök az emberiség életében nem a takarékosságot, 
hanem a fogyasztási szokások további növekedését okozták. 

 

85. 
bal hasáb 
közepe 

…GDP-je már világszinten kimagasló… Pozitív színben tüntet fel egy nem 
fenntartható gazdasági 
tendenciát. 

…GDP-je világszinten kimagasló…  

85. 
jobb hasáb 
közepe 

…az információs gazdasággal összefüggő szolgáltatási 
tevékenységek a fontosak. 

Hiányzik a rendszerszemlélet. 
Pozitív színben tüntet fel egy nem 
fenntartható gazdasági 
tendenciát. 

…az információs gazdasággal összefüggő szolgáltatási tevékenységek 
váltak fontossá. 

 

85. 
jobb hasáb alja 

A térség globális világpiaci sikeressége csak a 
kontinens országainak kiemelt területére 
koncentrálódik. Et tovább növelt ez egyes területek 
és társadalmi rétegek közötti nagyfokú 

Hiányzik a rendszerszemlélet. A térség globális világpiaci sikeressége csak a kontinens országainak 
kiemelt területére koncentrálódik. Et tovább növelt ez egyes területek és 
társadalmi rétegek közötti nagyfokú különbségeket. 
Világviszonylatban általános tapasztalat, hogy ahol a szociális és vagyoni 

 



különbségeket.  különbségek nőnek, ott romlik a közbiztonság, az egészségi állapot, a 
várható élettartam, növekszik az alkohol és drogfüggők száma.  
Ebből kiutat jelenthet az ökológiai gazdálkodás bevezetése, és a 
méltányos kereskedelem alkalmazásával –erre épülő- megfelelő export 
tevékenység kialakítása. 

85. 
sárga 
szövegdoboz 

tartalom: Machu Picchu 
kiegészítést javaslunk az utolsó pont helyett 

Hiányzik a rendszerszemlélet. -Milyen ökológiai árat kell fizetni a lokalitásban és globális értelemben a 
turizmus további növekedése miatt.  

 

87. 
sárga 
szövegdoboz  

tartalom: Kajmán szigetek 
kiegészítést javaslunk az utolsó pont után helyett 

Hiányzik a rendszerszemlélet. -A globális, erőforrásválság miatt kialakuló világgazdasági válság várható 
továbbgyűrűzése milyen hatással lesz a Kajmán szigetekre? 

 

89. 
bal hasáb 
teteje 

Napjainkra már ismételt fellendülés tapasztalható… Pozitív színben tüntet fel egy nem 
fenntartható gazdasági 
tendenciát. 

Napjainkra ismételt növekedés tapasztalható…  

91. 
kérdések a lap 
tetején 

Milyen most a kínai gazdaság növekedési üteme? Hiányzik a rendszerszemlélet. Milyen most a kínai gazdaság növekedési üteme, és a környezet 
terhelése? 

 

91. 
sárga 
szövegdoboz 

Hiányos táblázat kiegészítést javaslunk. Hiányos adatokat közöl. adatok: xxxx év.  
+ népességek növekedésének tendenciáit exponenciális –réteges- görbén 
javasoljuk bemutatni.  

- Mi a véleményed a népesség ilyen fokú növekedéséről?  

 

91.  
bal hasáb 
teteje 

Politikailag Kína a mai napig szocialista ország, s a 
gazdasági reformokkal szemben a társadalmi-politika 
rendszer átalakítása még csak az első lépéseknél tart.  

Zavaros megfogalmazás.  Politikailag Kína a mai napig szocialista ország, s a gazdasági reformok 
mellett a társadalmi-politika rendszer átalakítása a társadalmi 
igazságosság, jogbiztonság szempontjából még sok tennivalót tartogat. 

 

92. 
bal hasáb, 
több helyen 

…kimagasló… Pozitív színben tüntet fel egy nem 
fenntartható gazdasági 
tendenciát. 

…kirívó…  

92. 
bal  hasáb 
közepe 

… Kína érte el a legmagasabb gazdasági növekedési 
ütemet.  

Pozitív színben tüntet fel egy nem 
fenntartható gazdasági 
tendenciát. 

… Kína valósította meg a legmagasabb gazdasági növekedési ütemet és 
környezet-túlhasználatot. 

 

92. 
jobb oldal, dőlt 
betűs feladat 

Állítsunk össze egy un. marketing anyagot, amelynek 
az a célja, hogy minél több külföldi befektető 
figyelmét felkeltse az adott különleges gazdasági 
övezet. 

Hiányzik a rendszerszemlélet. Állítsunk össze egy un. marketing anyagot, amelynek az a célja, hogy 
minél több embert tájékoztasson a gazdasági növekedés okozta 
externáliákról, azaz olyan hatásokról, amit nem a gazdasági növekedésből 
származó profitot élvezőknek kell majd megfizetniük valamilyen módon , 
a környezet lahasználása, az erőforrások felélése, és a szennyezések 
miatt.   

 

127. 
képregény 

általános észrevétel:  
Az ökoszisztéma összeomlását vizionálja XXI. század 
végére. A biodiverzitás súlyos deficitje után az ember 
a technokrata mű világban jólétben tud élni a képi 
megfogalmazás szerint. A kihalt állatokhoz érzelmi 
sajnálkozó mondatokat fűz a szerző, 

Hiányzik a rendszerszemlélet. A képregény törlését, vagy rendszerszemléletű érzékenyítést javaslunk.  



rendszerösszefüggésre nem utal, (sőt, az embert 
továbbra is a természet fölé helyezi). Ez a technika 
mindenhatóságába vetett hit, amelyet meg kell 
változtatni, és megértetni, hogy az ökoszisztéma 
további rombolása következtében beálló súlyos 
biodiverzitás csökkenés az emberi faj kihalásához fog 
vezetni. Ez már tanítványaink életében 
megtörténhet. 

128. 
grafikon 

tartalom: népességnövekedés Nem a súlyával arányosan kezeli a 
kérdést.  

A koordináta tengelyek átskálázása szükséges:  
A vízszintes tengelyen az ipari forradalomtól 2013-ig bezárólag ábrázoljuk 
az éveket. A függőleges tengelyen nullától, a legoptimistább becslések 
szerinti eltartóképesség felső határáig (ezt írjuk is le a grafikonhoz) 12 
milliárdig. A valóságot ábrázoló grafikon mellé helyezzük oda a 
feliratokkal ellátott , 1972-ben készített D. Meadows (ld.: A növekedés 
határai) grafikonját.  
 
Milyen következtetést tudsz levonni a mostani tendenciákból? Az 1972 
óta prognosztizált problémát hogyan kellett volna kezelni?  

 

128-136. 
 
 

Népességi, szegénységi, vagyon-birtoklási adatok 
frissítése szükséges. 

A régi adatok nem a kellő súlyán 
mutatják be a problémát. 

  

129.  
alsó 
világtérkép 

Kiegészítését javasoljuk.  
 

Nem kellően tükröződik a 
rendszerszemlélet. 

Helyette annak bemutatását javasoljuk, hogy az egyes országokban milyen 
népességbeli változásokat idéztek elő az alábbiak bevezetése: közoktatás, 
minimálbéres foglalkoztatás, egészségügy, nyugdíj. 
továbbá hogyan változott a bűnözés, ill. egyéb társadalmi devianciák 
volumene 
 

 

130. 
bal hasáb alja 

A fejlődő országok rohamos városodása elsősorban 
azzal magyarázható, hogy a falvakban élő népesség –
a jobb élet, jobb megélhetés, a munkalehetőség 
reményében- nagyvárosokba költözik. 

Nem kellően tükröződik a 
rendszerszemlélet. 

A fejlődő országok rohamos városodása elsősorban az alábbiakkal 
magyarázható:  A falvakban élő népesség a mezőgazdaság iparosodása 
miatti munkaerő igény-csökkenés, vagy az önellátás megteremtésének az 
elvesztése (termőföld pusztulás, vízhiány, egyre szélsőségesebb időjárás)  
a jobb élet, jobb megélhetés, a munkalehetőség reményében- 
nagyvárosokba szorul. 

 

130. 
 

zöld keretes szövegdoboz beillesztését javasoljuk. Nem kellően tükröződik a 
rendszerszemlélet. 

A túlnépesedés egyik lehetséges következményét mutatja meg az alábbi, 
példa:  
Szent-Máté szigetén a növényzetet jobbára vastag zuzmó alkotta. 1944-
ben. A kiváló legelőt látván , a szigetre 29 rénszarvas vittek. A 
rénszarvasok, mivel volt bőséggel a számukra fontos természeti 
erőforrásokból, elkezdtek szaporodni. Számuk hasonló exponenciális 
függvény szerint mutatható be, mint az emberiség utóbbi 100 évének 
népesség-alakulása. 1957-ben 1350, 1963-ban 6000 rénszarvas élt 
jólétben a szigeten.  

 



A rénszarvasok addig szaporodtak , míg az erőforrás (zuzmó) teljesen 
kimerült, gyakorlatilag elfogyott. 1964 kemény tele és az alultápláltság 
elpusztította a csorda több, mint 90%-át. 41 tehén és egy terméketlen 
bika marad. A populáció külső beavatkozás nélkül gyakorlatilag 
megsemmisültnek tekinthető a rendszerben. 

131. 
bal hasáb 
közepe 

„80 a 20-hoz” társadalom adatfrissítés szükséges a „80 a 20-hoz” társadalom már közelebb van a „90 a 10-hez” arányhoz.  

131. 
bal hasáb alsó 
harmada 

Amíg földünk egyes országaiban „luxuskörülmények” 
között élnek az emberek, …. 

Nem kellően valósághű 
bemutatás. 

Amíg földünk egyes országaiban pazarló luxusban élnek az emberek, ….  

131. 
jobb hasáb alja 

az utolsó mondat után javasoljuk. Nem kellően rendszerszemléletű A FAO jövőre szóló élelmezési programjának legfontosabb eleme, hogy 
2015-ig az éhező emberek számát a jelenleginek legalább a felére kell 
csökkenteni. 
Ennek természetesen nem az az elsődleges módja, hogy nagy mennyiségű 
élelmiszer segéllyel látjuk el őket. A túlnépesedést és a globális gazdaság 
egyenlőtlen elosztását kell megváltoztatni közép és hosszútávon. 

 

132. 
bal hasáb 
teteje 

Immár tudományosan bizonyított és elfogadott tény, 
hogy Földünk képes eltartani élelmiszerrel az 
emberiséget. Vagyis levonhatjuk azt a következtetést, 
hogy az élelmezési válság okai nem bolygónk 
kedvezőtlen természeti és technikai feltételeiben 
keresendők, hanem a termelési és elosztási viszonyok 
egyes országok közti egyenlőtlenségében.  

Nem kellően rendszerszemléletű. Tudományosan is vitatott, hogy Földünk képes-e eltartani élelmiszerrel az 
emberiséget, a termőföld pusztulás, az édesvíz hiány, a szélsőségesebb 
időjárás, és az exponenciálisan növekvő népességszám miatt.  
Mindezeken túl,  az élelmezési válság okait a termelési és elosztási 
viszonyok egyes országok közti egyenlőtlenségében kell elsősorban 
keresnünk, ha hathatós megoldást szeretnénk arra a problémára, amely a 
halottak számát tekintve pusztítóbb, mint a II. Világháború volt. 

 

133. 
sárga 
szövegdoboz 

Kiegészítést javaslunk. Nem kellően rendszerszemléletű. -Elfogadhatóan érvelnek-e a GMO (génmanipulált) üzletágban érdekeltek, 
hogy Földünk egyre növekvő népességét akkor tudjuk élelemmel ellátni, 
ha a hozamokat génmódosítással növeljük? 

 

134. 
bal hasáb 

… a földkéregben felhalmozott, hozzáférhetővé vált 
nyersanyagkészletek végesek. 

Nem kellően rendszerszemléletű. … a földkéregben felhalmozott, hozzáférhetővé vált nyersanyagkészletek 
végesek. Erről nem vesz tudomást a jelenlegi fogyasztói társadalom, a 
monetáris rendszer, a globalizált gazdaság.  

 

134. 
bal hasáb 

Az utolsó mondatot követő kiegészítést javaslunk. Nem kellően rendszerszemléletű. Nézz utána az interneten a peak-oil elméletnek, illetve az átalakuló 
városok mozgalomnak, akik az olajkitermelési csúcs miatt olajszegényebb 
életmódot tűztek ki célul saját családjukban.  
Az alábbi ábra az olajkitermelés eddigi és várható alakulását mutatja. A 
másik ábrán a kitermelést és a feltárt új mezőket ábrázolja.  

 

137. 
bal hasáb 

…a következő két évtizedben további 0,2 Celsius-
fokkal fog nőni az átlaghőmérséklet, s 2100-ra 
további 4 Celsius –foknak megfelelő…. 

Tárgyi tévedés, ill. elévült adatok.  
Ezen kívül a 2100-as prognózis 
nem említi , hogy a 4C-fok 
növekedés átlépi azt a  
hőmérsékleti határt, ahonnan a 
felmelegedés további folyamata 
visszafordíthatatlan. 

…a következő két évtizedben további, közel 1 Celsius-fokkal fog nőni az 
átlaghőmérséklet, s 2100-ra további 4 Celsius –foknak megfelelő…. 
Északi-sark jégtakarója! 
A globális felmelegedés problémáját az teszi különösen aggasztóvá, hogy 
az 1-2 Celsius-fok melegedéssel olyan folyamatok indulnak meg, amelyek 
további felmelegedést generálnak. E folyamatokat alvó óriásoknak hívjuk. 
Az egyik alvó óriás a szibériai permafrost.  

 



A talaj itt közel 1m mélyen befagyott állapotban van. A jégben nagy 
mennyiségű metán található. Az eddigi globális felmelegedés hozta 
permafrost olvadással a metán elkezdett kiszabadulni a jég fogságából, s a 
légkörbe jutva a szén-dioxidhoz képest 20-szor erőteljesebb üvegház 
hatást kifejteni, ami további, mostmár emberi tevékenységgel közvetlenül 
össze nem függő módon növeli bolygónk átlaghőmérsékletét.  
Nézz utána az interneten további alvó óriásoknak: Szaharai szelek, Óceáni 
mélyvizek metánja, termőtalaj melegedés, óceánok plankton 
populációja… 
 

138. 
bal hasáb 

Klímaváltozás….meghatározó eleme a jelentős 
mértékben megnövekedett szén-dioxid kibocsátás! 

Nem kellően rendszerszemléletű. Klímaváltozás….meghatározó eleme a jelentős mértékben megnövekedett 
szén-dioxid kibocsátás!  
A másik meghatározó elem, a soha nem látott volumenű 
húsfogyasztáshoz kapcsolódó óriási méreteket öltő nagyüzemi 
szarvasmarha tartás. A kérődzők, emésztésük során nagy mennyiségben 
termelnek és juttatnak a légkörbe metánt. Ennek üvegház-hatása hússzor 
akkora, mint a szén-dioxidé. 

 

138. 
grafikon 

1945-2013-ig javasoljuk skálázni. Nem látható a súlyával arányos 
módon a CO2 kibocsátás. 

+ javasoljuk kiegészíteni egy grafikonnak, ami az elmúlt évezredek 
átlaghőmérséklet és CO2 koncentrációját egy egyenesen ábrázolja, 
napjainkig.  

 

139. 
jobb oldali 
hasáb 

Az Európai Unió részéről is egyre többen sürgetik 
olyan megállapodás létrehozását, amely a megújuló 
energiaforrások növekvő felhasználásával együtt, 
kötelezné az országokat szén-dioxid kibocsátásuk 
jelentős visszafogására. 

Nem kellően rendszerszemléletű. Az Európai Unió részéről is egyre többen sürgetik olyan megállapodás 
létrehozását, amely a megújuló energiaforrások növekvő felhasználásával 
együtt, kötelezné az országokat szén-dioxid kibocsátásuk jelentős 
visszafogására. 
Az EU 2020 stratégia célkitűzései ennek szellemében a megújuló energia 
felhasználás arányát 20%-ra kívánja bővíteni. Sokan bírálják e törekvést, 
mert a környezeti és forrásfeltárás gondjai radikális változtatást és 
cselekvéseket követelnek, úgy kellene e kérdéshez hozzáállnunk,  „mintha 
háborúra készülnénk”.  

 

140. 
jobb oldali 
hasáb alsó 
negyede 

…a fenntartható fejlődés a jövőben a gyakorlatban is 
megvalósuljon.  

Nem kellően rendszerszemléletű. A rendszerszinten jelentkező problémákat rendszerszinten lehet 
megoldani (holisztikus szemléletmód érvényesítése). 

 

144.   
Magyarország 
a globális 
világgazdaság
ban 
Alfejezet: 
Hazánk 
világgazdasági 
helyzete 

2005-ben Magyarország GNI/fő értéke 10 300 USD érték volt, 
s így hazánk – a Világbank felosztása szerint – a közepes 
jövedelmű országok felsőbb csoportjához sorolható. Az összes 
magyar GNI értéke ekkor 101,2 Milliárd USD-nek felelt meg.  
 

Rendszerszemlélet sérül. Nem 
jelenik meg a gazdaság-
környezet-társadalom egymásra 
kölcsönösen ható 
kapcsolatrendszere. Környezet 
közgazdaságtan szerint egy 
ország fejlettségének szintjét 
nem csupán a GNI (és GDP) 
mutatókon keresztül mérhető. 

A nemzeti elszámolások rendszerén belül a 
gazdasági növekedés jellemzésére legtöbbet 
alkalmazott mutatók a Bruttó Hazai Termék (GDP) és 
a Bruttó Nemzeti Termék (GNP).  
E mutatók alapvetően három okból tévednek: 

1) nem tükrözik a környezeti minőségben és a 
természeti erőforráskészletekben 
bekövetkezett változásokat,  

2) a GDP-t alkotó jövedelmek között nem 

 



 
 

szerepelnek azok a szolgáltatások, 
amelyeket a természet nyújt, 

3) GDP növelőként jelenik meg a 
környezetvédelmi kiadás. Ily módon a 
környezetszennyező tevékenység 
környezetvédelemmel párosulva kettősen is 
növeli a GPT-t. Egyrészt amikor számításba 
veszik a szennyező tevékenység GDP-
hozadékát, másrészt amikor beszámítják a 
szennyezést csökkentő tevékenységet. A 
megelőző, környezetbarát, anyag- és 
energiatakarékos gazdálkodás ugyanakkor 
negatívan hat a GDP-re. 

 
Már 1970-ben kidolgoztak egy másik mutatószámot, 
amely alapján a társadalom reálisabb képet kap a 
fejlődéséről. A Nettó Gazdasági Jólét (Net Economic 
Welfare, NEW) számításakor bizonyos tételeket 
hozzáadtak a GNP-hez. Így pl. a szabadidő, a 
háziasszonyok által otthon végzett munka és a 
„csináld magad” tevékenységek értékét. A rendszer 
lényege. A NEW a GNP-hez képest a környezet és a 
jólét szempontjából sokkal reálisabb és ugyanakkor 
kiszámíthatóbb mutató. 

144. 
 

Gazdasági helyzetünk több tényező függvénye:  
- globális gazdaság alakulása 

A további szempontok csak a gazdasági tényezőket sorolja fel. 

Holisztikus szemléletmód sérül. 
Magyarország helyzete nem 
csupán az egyes gazdasági 
tényezőktől függ, hanem egyéb 
környezeti változásoktól is, pl. 
klímaváltozás. 

Rendelkezésre álló környezeti erőforrások.  
Egészségügyi szempontok. 
Klímaváltozásból adódó környezeti és egészségügyi 
kockázatok. 
 
 

További 
összefüggések: 
Nemzeti 
Fenntarthatósági 
Keretstratégia 
(2012.) 

144. Készítsünk világgazdasági előrejelzést! Elemezzék a két 
grafikont a következő szempontok alapján!  

- 2004 és 2007 között milyen volt a három vezető 
világgazdasági növekedési üteme? 

 
7 szempontot sorol fel a szerző 

Rendszerszemlélet sérül. A 
megadott szempontok a 
gazdasági növekedés oldaláról 
közelíti meg a feladatot. A 
szempontok azt a benyomást 
keltik, hogy két vagy több ország 
kapcsolatában az egyértelmű cél 
csak a növekedés lehet. A 
szempontok között nem 
szerepelnek a környezeti 
változások okozta kihívások (pl. 
népességrobbanás), mint 

Milyen hatással van a világgazdaság fejlődésére a 
népességrobbanás, és a vele együtt mozgó ökológia 
lábnyom növekedése?  
Mekkora a talaj termőképtelenné válásának 
nagysága hektárban kifejezve.? 
Mennyivel nőtt 2000 óta a CO

2 
kibocsátás? 

 

 



befolyásoló tényezők. A feladat 
nem számol a lehetséges 
válságokkal (pl. WW válság 
elmélete), és egy folyamatosan 
növekedő gazdaságot feltételez. 
 
 

145. 
Magyarország 
nemzetközi 
versenyképes
sége 

A lausanne-i székhelyű Gazdaságkutató és Vezetőképző 
Intézet évente publikálja A világ versenyképességi évkönyve 
című kiadványát. […] A négy kiemelt versenyképességi tényező 
a következő: gazdasági teljesítmény, kormányzati 
hatékonyság, a versenyszféra teljesítőképessége és az 
infrastrukturális feltételek. 

Rendszerszemlélet sérül. A négy 
kritérium a gazdasági növekedés 
pályán tartását szolgálja.  

…  kormányzati hatékonyság, a versenyszféra 
teljesítőképessége és az infrastrukturális feltételek. 
Megjelenik-e ebben a 4 kritériumban a környezeti 
fenntarthatóság? 

 

145. 
Külföldi 
működőtőke-
befektetések 
– 
transznacioná
lis vállalatok 

A globalizálódó világgazdaság legfőbb hajtóerői és szervezeti 
formái a transznacionális vállalatok. […]  
A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint a magyar 
vállalati vagyon mintegy 45%-a külföldi befektetők 
tulajdonában van. 2005-ben hazánk GDP-jének közel felét az 
itt lévő mintegy 25 ezer külföldi tulajdonú vállalat állította elő.  

Rendszerszemlélet sérül.  
A transznacionális és 
multinacionális vállaltok pozitív 
és negatív jellemzőiről nem esik 
szó.  
 

… mintegy 25 ezer külföldi tulajdonú vállalat állította 
elő. A korábban megtanultak alapján a 
transznacionális vállalatok üzletpolitikájában a 
környezeti fenntarthatóság nem jelenik meg 
prioritásként.  

 

146. 
 

Kiemelt szempont a magyar kis – és középvállalatok (KKV) 
regionális tevékenységének elősegítése is, kihasználva az EU 
regionális politikájának előnyeit.  

A transznacionális és a KKV 
szektor különbségeit nem a 
fajsúlyánál kezeli a tankönyv. 
Nem mutatja be a KKV szektor és 
a vele szoros összefüggésben 
lévő lokalitásokban rejlő 
lehetőségeket.  

… EU regionális politikájának előnyeit. A helyi 
gazdaság fejlődése a helyi foglalkoztatás bővülésével 
jár, amely erősíti a vidék megtartó képességének 
erejét. A helyi gazdaságon keresztül megőrizhetőek 
a helyi közösség kulturális értékei, illetve fokozott 
figyelem irányul a környezeti szempontok 
figyelembe vételére. Míg a transznacionális 
vállalatok „kiszivattyúzzák” a helyi erőforrásokat és a 
profitot, addig a KKV-k által megtermelt javak a helyi 
közösség fejlődését segítik elő. 

 

147. 
Hazánk 
nemzetgazda
sága 

Az általános nemzetközi tendenciáknak megfelelően 
hazánkban is az ingatlanügyletek és a gazdasági szolgáltatások 
a legfontosabbak, e szolgáltatási tevékenységek hazánk GDP-
jének 17%-át állítják elő. 

Pozitív színben tüntet fel egy 
nem fenntartható gazdasági 
tendenciát. 

… e szolgáltatási tevékenységek hazánk GDP-jének 
17%-át állítják elő. A 2008-as pénzügyi és gazdasági 
válság egyik oka az ún. ingatlan lufi kipukkadása volt. 
A mesterségesen növekvő gazdaság és fedezet 
nélküli pénzügyi transzferek a globális gazdaság 
megingásához vezettek.  

 

147. Magyarország egyik jelenlegi és jövőbeli versenyképességi 
tényezője lehet az idegenforgalom fejlesztése. Az ábrán 
láthatjuk, hogy a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás a GDP 
előállításához 1,7%-al járul hozzá. Azonban a turizmus ennél 
sokkal tágabb fogalom, hiszen több szolgáltatási ágazat 
együttműködése szükséges ahhoz, hogy a hazai és külföldi 

A holisztikus szemléletmód sérül. 
A turizmus lehet rendkívül 
környezetterhelő szolgáltatási 
ágazat, de adhatja alapját a 
természettel szoros 
harmóniában lévő ún. 

Az első mondatot javasoljuk cserélni:  
Magyarország egyik jelenlegi és jövőbeli 
versenyképességi tényezője lehet az ökoturizmus 
fejlesztése.  

 



vendégek szabadidő-eltöltése minél kellemesebb legyen.  ökoturizmus is. 

148. 
A 
feldolgozóipar 
által 
meghatározot
t ipari 
termelés 
 

Magyarország ipari termelésének négy fő ágazata: 
- bányászat 
- feldolgozóipar 
- villamosenergia-, gőz-, gáz- és vízellátás 
- építőipar. 

Nem kellően 
holisztikus a 
bemutatott 
ismeretanyag. 
 

Magyarország ipari termelésének négy fő ágazata: 
- bányászat 
- feldolgozóipar 
- villamosenergia-, gőz-, gáz- és vízellátás 
- építőipar. 

A világgazdasági válságon és az ökológiai deficiten túlmutató, 
kiépítendő ágazatok: 

- zöldenergia ipar 
- ökológiai, pozitív energiamérlegű mezőgazdaság, GMO 

mentes övezet 
- öko építészet 

 

 

149. 
Mezőgazdasá
g – az Európai 
Unió 
mezőgazdasá
gi 
politikájának 
függvényében 

Hazánk kiváló adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági 
termelés számára. […] a magyar mezőgazdaság mindig is 
magasan fejlett, és exportra is termelő ágazat volt. […]  
 
Hazánk összes földterületének 43%-át egyéni gazdálkodók, és 
közel 40%-át gazdasági szervezetek művelik.  

A holisztikus 
szemléletmód sérül az 
óra anyagának egészét 
is szemlélve: 
 Magyarország bár 
kiváló adottságokkal 
rendelkezik a 
mezőgazdaságot 
illetően, de nem 
jelennek meg olyan 
kihívások, mint pl. a 
talajerózió, az 
elsivatagosodás, a 
földbirtokrendszer 
koncentrálódása és 
vele járó 
monokultúrás 
növénytermesztés, az 
élelmiszerbiztonság, 
vagy a biodiverzitás 
csökkenésével járó 
problémák. 

Hazánk kiváló adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági termelés számára. Magyarország területének 83%-a 
termőterület, míg a föld 63%-a mezőgazdasági művelés alatt áll. A hazai földfelszín egy „édesvíztenger” fölött 
helyezkedik el, amely – becslések szerint – 2 milliárd ember ivóvízkészletét fedezi. A magyar föld, az ún. agrár-
ökopotenciál alapján 20-30 millió ember magas szintű élelmezésére képes. 
 
A magyar gazdaság fejlődése, a vidéki foglalkoztatás bővülése és a környezeti fenntarthatóság szempontja 
szerint hazánk egyik kitörési lehetősége a hazai és a helyi termékeket előállító, feldolgozó és értékesítő 
mezőgazdaság fejlesztése.  
 
A mezőgazdaság korábban összefonódott a vidéki élettel és megélhetéssel, az ipari monokultúrás 
mezőgazdaság azonban légmentesen elkülönült, lecsupaszított funkciókat kiszolgáló, szigorúan termelési célú 
tevékenységet lát el. A mezőgazdaságnak a táj, és a vidéki gazdasűg rendszerszemléletű kezelésén kellene 
állnia, hogy a mezőgazdaság újra a vidék „gerince legyen”.  
 
A kisgazdaságok több munkahelyet tartanak fenn, és többet adnak hozzá a természeti, illetve a társadalmi 
tőkéhez, mint a nagyobb farmok. Változatosabb gazdálkodási szerkezetük révén jobban hozzájárulnak a 
hagyományos növény- és állatfajták megőrzéséhez, hatékonyabban használják fel az energiát a termelés 
során, jobb őrzői a tájnak és a vadvilágnak, és jobban figyelembe veszik az állatjóléti követelményeket. 
Mindezek ellenére az európai támogatások többnyire az üzemmérethez kötöttek, ezért a tőkeerős nagy 
gazdaságokat támogatja a családi, kis- és közepes egyéni gazdaságok ellenében.  
 
Magyarországon 1990-et követően egy torz birtokszerkezet alakult ki, ahol a nagybirtok túlsúlyban van a 
családi, illetve a kis- és közepes gazdaságokkal szemben. A KSH 2006. május 31-i felmérése szerint, a 
földhasználat 40,6%, illetve 30,9% arányban oszlott meg a gazdasági és az egyéni gazdálkodók között, az 
előbbiek javára.  
Az egyéni gazdaságok földdel való ellátottsága és birtokszerkezete terén már a KSH 1996. évi mikrocenzusa 
feltárta: az 1,8 millió, földtulajdonnal rendelkező háztatások 57%-a 0,2 hektárnál kisebb, 22%-a legfeljebb 1 ha, 
18%-a 1-10 ha közötti, 2%-a 10-50 ha közti birtokkal rendelkezik, 50 ha feletti birtokméretet pedig csak 0,3%-
uk ér el.  
 
Hasonlítsd össze, hogy mekkora az Európai Unió régi államaiban (15-ök) és Magyarországon egy átlagos 
földbirtok nagysága.  

 

 

149. A magyar mezőgazdaság termelési értékének több mint felét a 
növénytermesztés és 1/3-át az állattenyésztés állítja elő. A 
növénytermesztésben a gabonafélék – és ezen belül is a búza 
és kukorica – aránya meghatározó. A hazai állatállományban 
közel 4 millió sertést és 700 ezer szarvasmarhát tartanak 
számon.  

Rendszerszemlélet 
sérül.  
 

A mai, ipari mezőgazdaság által elért hatékonyságnövekedés ára, hogy a vidéki táj, ahogy azt ismerjük 
eltűnőben van. Az elmúlt évtizedek mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája a vegyi és gépi erőforrások 
felhasználásának növelését szorgalmazta a termelékenység növelésének érdekében. A rovarirtó- és 
növényvédő szerek, műtrágyák, takarmányok, traktorok és egyéb gépek felhasználásának jelentős növekedése 
környezeti károkat okozott. A mezőgazdasági tömegtermelés (monokultúrás termelési mód) logikája drámai 
mértékben károsította a háziállat-, és haszonnövényfajták sokszínűségét. A Kárpát-medence gyümölcs- és 
gabona-tájfajtáinak többsége veszélyben van. A genetikai bázis csökkenése kiszolgáltatottá teszi a 
mezőgazdaságot a kártevőkkel és a betegségekkel szemben, és csökkenti a fogyasztók választási lehetőségét.  
 

 



A biogazdálkodás egy olyan gazdálkodási módszer, melyben tiltott a vegyszerek (rovarirtó- és növényvédő 
szerek, műtrágyák stb.) és géntechnológia módszerek (pl. GMO) alkalmazása. Vezérlőelve az emberi munkaerő 
preferálása a gépi megoldásokkal szemben, a fenntartható energiaforrások alkalmazása a nem-megújuló 
energiahordozókkal szemben (mint pl. a kőolaj). A fenntartható gazdálkodási formákat többnyire 
elmaradottnak, kevésbé hatékonynak tartják. Valójában a hatékony szervezés segítségével ezek a gazdaságok 
gyakran magasabb terméshányadokat produkálnak, mint a „szokványos” gazdaságok. Az ökológia gazdálkodás 
rendszerébe kiválóan illeszkednek az őshonos magyar állatfajták. 

150, 151. 
Hazánk 
nemzetgazda
ságának 
területi 
szerveződése 
Alfejezet: 
Területi 
egyenlőtlensé
gek 
Magyarország
on 

Az 1990-es évtized rendszerváltozása nyomán a magyar 
területi fejlődést alapvetően meghatározó folyamatok és 
tényezők a következők: 

- a piacgazdaság alakulása, […], 
- globalizációs hatások […], 
- a gazdaság és technológiai átalakulása […]. 

A napjainkban formálódó új gazdasági térszerkezet alapvetően 
a következő folyamatokkal jellemezhetőek: 

- a főváros kiugró fejlődése [..], 
- a nyugati térségek növekvő előnye a keleti 

térségekkel szemben [..], 
- a kistérségek fejlődésének növekvő eltérései, 
- a településhálózat erősödő gazdasági tagoltsága, 
- a regionális térségek további különbségekhez 

vezetnek.   

Rendszerszemlélet 
sérül. A felsorolt 
szempontok nem 
veszik figyelembe a 
környezeti és az 
elvándorlás okozta 
kihívásokat. 

Népességelvándorlás kihívásai. Napjainkra komoly problémát 
jelent a kis- és közepes vidéki településekről történő nagyfokú 
elvándorlás kérdése. 
 
A Homokhátság elsivatagosodása három megye területének 
társadalmát, gazdaságát és környezeti feltételeinek romlását 
érinti a Duna-Tisza közén.  
 
A nagyvárosi környezet eltérő fejlettségi szinteket mutat. A 
vidékről való kényszerű elvándorlás növeli a városok 
túlzsúfoltságát és szociális feszültségeit.  
 
 

 

150. Vizsgáljuk meg és elemezzük a régiók és az egyes megyék 
fejlettségi szintjeit.  
A felsorolt szempontok csupán gazdasági mutatókat 
jelenítenek meg. 

Rendszerszemlélet 
sérül. A fejlettségi 
szintet nem csak a 
gazdasági mutatókon 
keresztül mérhetjük. 

Keressetek utána meg, hogy hazánk mely területén van 
szélerőmű? 
Vizsgáljátok meg, hogy az ország egyes területein mekkora 
értéket mutat a talajerózió mértéke. 

 

154. 
Budapest 
mint 
nemzetközi 
üzleti és 
pénzügyi 
központ 

A 2000. évtől kezdve a Ferihegyi repülőtér forgalma 
jelentősen megnőtt. Teljes az egyetértés a tekintetben, hogy 
bővíteni kell a repülőteret, s az eddigi szolgáltatások 
színvonalát is emelni kell. 

Rendszerszemlélet 
sérül. A repterek 
bővítése a jelenlegi 
társadalmi 
berendezkedés 
mellett 
értelemszerűen 
fosszilis energiát 
fogyasztó eszközzel 
történik. Ez a nem 
fenntartható 
szokásainkat, utazási 
attitűdjeinket erősíti.  

A 2000. évtől kezdve a Ferihegyi (ma Liszt Ferenc) repülőtér 
forgalma jelentősen megnőtt. A megnövekedett forgalom 
tekintetében olyan fejlesztésekre lenne szükség, amely 
fokozottan csökkenti a reptér zaj- és légszennyezést okozó 
adottságait, 
Szükséges lenne felzárkóznunk egy gyorsforgalmi vasúthálózat 
kiépítésével, amely összehangoltan működne az EU más 
országaiban egyre inkább terjedő környezetileg fenntarthatóbb 
közlekedési gyakorlattal.  

 

 

 


