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Bevezetés 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezet- és természetvédelem fontossága, a 

XX. század hatvanas éveiben indult el az a folyamat, melynek eredményeképpen a 

környezetvédelmi problémák a média és a közvélemény figyelmének látóterébe került. Ebben 

az időszakban vette kezdetét a civil szervezetek megalakulása is, amelyek fontos részt 

vállalnak a környezet- és természetvédelem területén.  

A gazdasági érdekek által vezérelt világunkban egyre nagyobbak az emberiség cselekvéseinek 

környezetpusztító következményei, azonban ennek a folyamatnak véget kell vetni, hiszen 

ahogy azt Seattle indián törzsfőnök világhírűvé vált mondása tartja:  

 

„A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön” 

/Seattle indián törzsfőnök/ 

 

A jelenkor emberét azonban nagyon nehéz megváltoztatni, a korábban kialakult attitűdöket 

szinte lehetetlen átalakítani. Ahhoz, hogy egy felelősen, környezettudatosan gondolkodó 

nemzedék jöjjön létre elengedhetetlenül fontos a környezeti nevelés szerepe, hiszen a 

környezeti nevelés nem más, mint  

 

„egy folyamat, amelyben olyan világnemzedék nevelkedik fel, amely ismeri legtágabb 

környezetét is, törődik azzal, valamint annak problémáival. Ismeretekkel, készségekkel, 

attitűdökkel, motivációval és elkötelezettséggel rendelkezik, hogy egyénileg és közösségben 

dolgozzon a jelenlegi problémák megoldásain és az újabbak megelőzésén”. 

/Tbiliszi Konferencia, 1977/ 

 

A környezeti nevelési tevékenység igen sokrétű folyamat, módszereit és résztvevőit tekintve 

egyaránt. Ebben a komplex folyamatban nagy szerepet vállalnak a különböző civil 

szervezetek a világ minden táján. 
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1. Témafelvetés 

A diplomamunkám témaválasztását a korábbi, BSc szintű tanulmányaim gyakorlati féléve 

alatt szerzett tapasztalatok indokolják. A gyakorlati félév során, illetve azt követően 

kapcsolatba kerültem több civil szervezettel, ahol lehetőségem nyílt többek között a 

környezeti nevelés aktualitásaival megismerkedni, illetve bepillantást nyerhettem fogyatékkal 

élő fiatalokat foglalkoztató intézmények mindennapjaiba, valamint részt vettem ezen 

intézmények környezettudatosabb szemléletének kialakításában. Különféle környezeti 

nevelési tevékenységekbe kapcsolódtam be, aktív részt vállaltam természetismereti tábor 

vezetésében, természetismereti vetélkedő lebonyolításában, illetve több alkalommal tartottam 

előadásokat általános iskolások számára fenntarthatóság, valamint helyi természeti értékekhez 

kapcsolódóan. 

Mindezeket figyelembe véve döntöttem egy új tudományos munka elkezdése mellett, amely 

során a hazai civil szervezetek szerepének megismerését tűztem ki célul a környezeti nevelés 

területén. Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a környezeti nevelés, és a fenntarthatóság, 

melyek észrevétlenül beépülnek mindennapjainkba. Napról-napra egyre többször halljuk, 

olvassuk, látjuk a különböző médiumokban a fenntarthatóság, környezeti nevelés, ökoiskola, 

erdei iskola, civil szervezet kifejezéseket.  

Kutatásom fő célja az volt, hogy átfogó képet kapjak hazánk zöld civil szektoráról, illetve az 

ezek által végzett környezeti nevelési tevékenységekről.  

Vizsgálataim során az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

1. A civil szervezetek milyennek látják ma hazánkban a környezeti nevelés helyzetét? 

2. Milyennek ítélik a saját lehetőségeiket e téren? 

3. Milyen forrásaik, nehézségeik és problémáik vannak? 

4. Hogyan értékelik az egyes szervezetek önmaguk, munkatársaik viszonyát a környezeti 

neveléshez? 

5. Mennyire tartják fontosnak a civilek jelenlétét a környezeti nevelésben. 

Kutatásommal szeretném felhívni a figyelmet a civil szektor fontosságára, az általuk végzett 

tevékenységek nélkülözhetetlenségére.  

  



5 

 

2. Szakirodalmi áttekintés 

 

2.1. A környezeti nevelés 

 

2.1.1. Fogalma, története 

 

A „környezeti nevelést”, mint terminust először 1965-ben a stratfoordshire-i Keele 

Egyetemen tartott konferencián alkalmazták, illetve nemzetközi szinten első alkalommal 

1948-ban Párizsban az IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natual 

Resources – A Természet és Erőforrásainak Védelmére Szolgáló Nemzetközi Szövetség) 

Nevelési Bizottsága hangsúlyozta a környezet védelmére irányuló nevelés fontosságát.  

Majd az IUCN 1970-ben Környezeti nevelés az iskolai tantervben címmel Nevadában 

megtartott munkatalálkozóján létrehozták a környezeti nevelés fogalmát:  

„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának 

folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai 

környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és 

hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelésnek gyakorlati vonatkozásai is vannak a 

környezeti minőséget érintő döntéshozatalban és egy széles értelemben vett viselkedésmód 

kialakításában.” (IUCN,1970). 

1972-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) stockholmi „Ember és környezet” című 

konferenciáján létrehozta a Nemzetközi Környezeti Nevelés programját (International 

Environmental Educations Programme). 

A 1975-ben a Belgrádi Chartában rögzítésre került a környezeti nevelés alapvető célkitűzése: 

„…a világ népei számára tudatosítani kell azt, hogy a környezet és a hozzá kapcsolódó 

problémák megoldása, illetve az újabbak megelőzése megfelelő tudást, felkészültséget, 

készségeket, attitűdöket, indítékokat és együttműködési szándékot igényel, a környezeti 

nevelés feladata mindezek kialakítása, biztosítása.” (BELGRÁDI CHARTA, 1975). 

Később a Tbilisziben (Grúzia, Szovjetúnió) 1977. október 14-26. között az UNESCO által 

összehívott első Kormányközi Konferencia a Környezeti Nevelésről készült Tbiliszi 

Nyilatkozat részletesen definiálja a környezeti nevelés fogalmát.  

A Tbiliszi Nyilatkozat értelmében a környezeti nevelés nem más, mint egy élethosszig tartó 

nevelési folyamat, amely képes alkalmazkodni gyorsan változó világunk kihívásaihoz. A 

környezeti nevelésnek fel kell készítenie az egyént arra, hogy értő magatartást tanúsítson 

világunk nagy problémái iránt. Olyan készségek és jellemzők elsajátítására van szükség, 
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amelyek segítségével hasznos és aktív szerepet játszhat az életminőség megőrzésében, a 

környezet védelmében, mindezek közben az etikai szabályokat is tiszteletben tartja. A 

környezeti nevelés tehát tág értelemben vett interdiszciplináris közelítésen alapuló holisztikus 

módszerrel dolgozik, újra megalkotja azt a természet-képet, mely szerint a természetes 

környezet és az ember alkotta környezet nagymértékben függ egymástól. A környezeti 

nevelés segítségével feltárásra kerül az az örök érvényű törvény, mely szerint a ma 

tevékenységének következményeit holnap tapasztaljuk. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 

nemzeti közösségek egymástól függenek, valamint, hogy az egész emberiség számára 

elengedhetetlenül fontos a szolidaritás megléte. A környezeti nevelésnek alapvetően kifelé 

kell tekintenie, a közösségre. Az egyén bevonása elengedhetetlenül fontos egy-egy aktív 

probléma megoldó folyamatába, serkenteni kell egyaránt a kezdeményezést, az 

elkötelezettséget és a felelősségtudatot, hogy egy jobb jövőt építhessünk.  

A környezeti nevelés történetének következő fontos állomása az ENSZ által 1992-ben Rio de 

Janeiro-ban megrendezett „Környezet és fejlődés” Világtalálkozó, amely előtérbe helyezte a 

nemzetek közös felelősségét a környezet megmentése érdekében, a résztvevő 178 ország 

küldöttei elfogadták a Környezetről és Fejlődésről szóló nyilatkozatot és a Biológiai 

Sokféleségről és az Éghajlatváltozásról szóló keretegyezményt. A rio de janeiroi konferencia 

eredményeként született meg a Feladatok a XXI. századra című kiadvány, melyet Agenda 21 

néven emlegetnek. 

Öt év múlva megrendezésre került 1997 júniusában a Rió Plusz Öt elnevezésű világtalálkozó, 

melyen megállapították a környezet további romlását, és az eddigi nemzetközi egyezmények 

hatástalanságát. Ugyanakkor újabb nemzetközi erőfeszítések vették kezdetüket a további 

károsodások megszüntetése, mérséklése érdekében.  

2002-ben a johannesburgi Világcsúcson részt vevő ENSZ-tagországok képviselői 

megerősítették a korábbi célok érvényességét, valamint elhatározták, hogy a 2005-2015 

közötti időszakot a Környezeti Nevelés Évtizedének tekintik. Ehhez hazánk is csatlakozott 

(VICTOR et. al, 2000; KUKNYÓ, 2006;  PALMER-NEAL, 1994).  

A környezeti nevelést a Tbiliszi Nyilatkozaton kívül sokan és sokféleképpen definiálták, az 

alábbiakban a teljesség igénye nélkül kitérek a magyar szakirodalomban fellelhető leírásokra. 

Lehoczky János könyvében az alábbi leírást olvashatjuk a környezeti nevelést illetően: „A ma 

környezeti nevelése a holnap környezeti kihívásaira készít fel. Ezért nem vonatkozhat 

tananyaga csak a múltra a megtörténtre. Légyeges eleme a jövő megtervezéséhez és lehető 
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legteljesebb megéléséhez szükséges egyéni és közösségi képességek és készségek 

megalapozása, illetve kialakítása.” (LEHOCZKY,1999). Illetve megfogalmazza, hogy a 

környezeti nevelés tulajdonképpen magában foglalja a személyiségfejlesztés összetevőit és 

folyamatait, melyek segítik a személyek, valamint közösségek környezeti identitásának 

kialakulását, valamint elmélyülését magatartás- és tevékenységrepertoárjuk ökológiai 

szemléletű gazdagítása által (LEHOCZKY, 1999). 

Lükő István szerint „A környezeti nevelés és oktatás tehát egy reményteljes sugár a 

környezeti problémák kezelésében, mert a jövő generációjának a szocializációjába szervesen 

beépül a környezeti szocializáció.” (LÜKŐ, 2003). 

A nevelés azonban nem feltétlenül intézményes nevelést jelent, sokkal inkább élethosszig 

tartó, a bölcsőtől a sírig zajló ismeretközlési és szemléletformálási tevékenységet. 

(VÁSÁRHELYI et. al, 2003). 

A környezeti nevelés fogalmának összegzésére, illetve ábrázolására létrehoztak egy 

úgynevezett környezeti nevelési piramist (PÉNTEKNÉ-GÁLOSI, 1999): 

 

 

1. ábra: Környezeti nevelési piramis (PÉNTEKNÉ-GÁLOSI, 1999) 
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2.1.2. Rövid hazai történeti áttekintés: 

 

A környezeti nevelés hazánkban sem rendelkezik több száz éves múltra visszavezethető 

történelemmel, ahogy az a környezeti nevelés fogalma című alfejezetből is látható. 

Történetének kezdete egybeesik a fogalom megszületésével, így az 1970-es években kezdődik 

a környezeti nevelés története.  

A hazai környezeti nevelés-oktatás főbb államásainak a következőket tekinthetjük: 

- 1972-ben beépítik a tantervbe a környezeti nevelés-oktatás ismereteit 

- 1973-ban kezdetét veszi az Országos Pedagógia Intézet (OPI) irányításával elsősorban 

a biológia oktatásán belül a környezeti oktató munka, pedagógia kísérletek indultak el, 

melyek a környezet- ét természetvédelmi oktató-nevelő munka lehetőségeit vizsgálta 

szakköri keretek között. 

- 1974-ben létrejön az Országos Pedagógiai Intézeten belül a Környezetvédelmi 

Oktatási Bizottság, feladata a környezetvédelmi ismeretek beépítése a tantervekbe 

- az 1976. évi II. törvény az emberi környezet védelméről rögzíti a környezetvédelmi 

ismeretek oktatásának szükségességét 

- az 1981-85-ig terjedő időszakban elkészült több kézikönyv is (Környezetvédelmi 

Kézikönyv, „Ember és környezet” fakultatív tantárgy tanári kézikönyve), valamint a 

második gimnáziumi biológia tantárgy anyagába bekerül 20 óra ökológiai témakör 

- 1985-ben a Művelődési Minisztérium szorgalmazza a természet- és környezetvédelmi 

szakkörök létrehozását 

- 1988-ban környezetvédelmi tanártovábbképzés, majd 1989-ben humánökológus-

képzés veszi kezdetét az ELTE-n 

- Országszerte megalakultak a környezet- és természetvédelmi központok (1989-ban 

számuk 93 volt), később megtörtént az oktatóközpontok hálózatba kapcsolása 

- az 1990-es évek előtt létrejött több civil szervezet (Zöld Szív, KÖRLÁNC, MKNE) 

- 1992-ben megkezdődött a környezetvédelem szakos tanárok képzése több hazai 

főiskolán is 

- 1994-1996 között PHARE Tanártovábbképzési Program zajlott, 200 pedagógus 

részvételével 

- 1995-ben az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága fontos, oktatást is érintő 

témában is ülésezett 
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- az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól a Környezeti 

nevelés, képzés, művelődés című részében (54. és 55. §) megfogalmazza, hogy 

„minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és 

ismereteinek fejlesztésére”. 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 64. § (1) cikkelyében olvashatjuk az 

alábbiakat: „.. a természet védelmével kapcsolatos ismereteket valamennyi oktatási 

intézményben oktatni kell, azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az 

ismereteknek az oktatásával - az állami, önkormányzati intézmények és más 

szervezetek bevonásával - elő kell segíteni, hogy a társadalom természetvédelmi 

kultúrája növekedjen.” 

- 1997 a Nemzeti Környezetvédelmi Program és Nemzeti Környezet-egészségügyi 

Akcióprogram megszületése 

- 1998-ban megjelent a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégai, amelyet később 2003-

ban illetve 2010-ben felülvizsgálták és újabb fejezetekkel, javaslatokkal egészítették ki 

a korábban elkészült dokumentumot. 

- 2001-ben az Oktatási Minisztérium és Környezetvédelmi Minisztérium megállapodást 

kötött a környezeti nevelés fejlesztéséről (LÜKŐ,2003; PALMER-NEAL, 1994; 

PÉNTEKNÉ-GÁLOSI,1999; SZALAY-MARZSÓ, 1998; I1; I2) 

 

2.1.3. Szerepe, céljai, elvei 

 

A környezeti nevelés alapvető célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős 

egészségorientált életvitel kialakításának elősegítése, valamint az ember életminőségének 

javítása. Tágabban értelmezve a globális bioszféra megőrzését, fenntartását szolgálja 

(PÉNTEKNÉ-GÁLOSI, 1999). 

A Tbiliszi Nyilatkozat a környezeti nevelés fogalma mellett, annak szerepét, céljait és elveit 

egyaránt rögzítette az alábbiak szerint: 

Elfogadott tény, hogy az emberi környezetnek a biológiai és a fizikai sajátosságok adják a 

természetes alapját, ezek mellett az etikai, társadalmi, kulturális és gazdasági dimenzióknak is 

fontos szerep jut, hiszen ezek határozzák meg a megközelítés módját, valamint az eszközöket, 

amelyek segítségével az emberek megérthetik és hatékonyabban használhatják szükségleteik 

kielégítésére a természeti erőforrásokat. 
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A környezeti nevelést több tárgy és nevelési-oktatási tapasztalat komplexitása adja meg, ez 

megkönnyíti a környezeti problémák egységes szemléletű értékelését. Ez elősegíti a racionális 

cselekvést, valamint a társadalmi problémák kezelését. 

A környezeti nevelés alapvető célja, nem más, mint hogy megértesse az emberiséggel a 

természetes és épített környezet komplexitását, valamint átadni azt a tudást, értékrendet, 

attitűdöt és gyakorlati készséget, amely segítségével ebben a folyamatban felelősen és 

hatékonyan tudnak részt venni az emberek. 

Ezen felül megvilágítja a modern világ ökológiai, gazdasági és politikai kölcsönös 

függőségét, amelyben az egyes országok döntéseinek nemzetközi következményei lehetnek. 

Nagymértékű figyelmet kell fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezeti 

állapotok összetett kapcsolatára.  

A környezeti nevelés feladatai közé tartozik annak a tudásnak a szolgáltatása, amely 

segítségével megérthetőek azok az összetett folyamatok, jelenségek, amelyek a környezetre 

hatnak, erősítenie kell azokat az etikai, gazdasági és esztétikai értékeket, amelyek 

hozzájárulnak olyan magatartásformák kialakulásához, amelyek harmóniában állnak a 

környezet megőrzésének és javításának eszméjével. Feladata ezen kívül, hogy az emberek a 

megszerzett készségek birtokában képesek legyenek a környezeti problémák hatékony 

megoldására.  

Törekednie kell egy szorosabb kapcsolat kialakítására a nevelés és oktatás valamint a 

valóságos élet között. A tevékenységeknek azon környezeti problémák köré kell 

csoportosulnia, amelyekkel a mindennapok során az emberi közösségek találkoznak, saját 

bőrükön tapasztalják meg azokat, az ilyen problémákra kell koncentrálni egy 

interdiszciplináris, mindent átfogó program keretében, elősegítve ezzel a környezeti 

problémák megértését.  

A környezeti nevelés egy folyamatos tevékenységként értelmezhető, mely minden 

korosztályra, társadalmi-szakmai csoportra kiterjed (VICTOR et al., 2000). 

 

A környezeti nevelés távlati céljai közé tartoznak az alábbiak: 

- elősegíti a tudatos magatartást és a törődést tekintettel arra, hogy az ökológiai, 

gazdasági, társadalmi, politikai jelenségek kölcsönösen összefüggnek mind a városi, 

mind a vidéki környezet tekintetében. 
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- biztosítja minden személy számára a lehetőséget arra, hogy elsajátítsa azt a tudást, 

értékrendszert, attitűdöt, elkötelezettséget és készséget, melyek segítségével képes 

megvédeni és javítani környezetét 

- a környezettel való kapcsolatot illetően új viselkedési módokat alakít ki az egyes 

emberekben, csoportokban és a társadalom egészében. 

 

A célok kategorizálhatóak az alábbiak szerint: 

- Tudatosság: segíti a kellő mértékű tudatosság és érzékenység kialakulását a 

környezettel és annak problémáival szemben mind a társadalmi csoportok, mind az 

egyének szintjén 

- Ismeretek: a környezeti jelenségek és az ezekhez kapcsolódó problémák megértéséhez 

kellő mértékű tapasztalathoz jussanak akár a társadalmi csoportok, akár az egyének. 

- Attitűd: elősegíti a társadalmi csoportok, valamint egyének esetében a megfelelő 

hozzáállás, értékrend, együttérzés valamint késztetés kialakulását, hogy aktív 

résztvevői lehessenek a környezet megóvásának és javításának. 

- Készségek: segíti az egyéneket valamint a társadalmi csoportokat, hogy megfelelő 

készségekkel rendelkezzenek a környezeti problémák azonosítására és megoldására. 

- Részvétel: biztosítja a lehetőséget arra, hogy a környezetvédelem problémáinak a 

megoldásában minden szinten aktív részt vállalhassanak akár a társadalmi csoportok, 

akár az egyének (VICTOR et al., 2000). 

 

A környezeti nevelés alapelveit az alábbiak szerint összegezhetjük: 

- Élethosszig tartó: már jóval az iskolás kor előtt kezdődik, valamint minden oktatási 

szinten folytatódik, de fontos leszögezni, hogy az oktatási rendszerből való kilépéssel 

nem szűnik meg a környezeti nevelés folyamata, hiszen szükség van a felnőttek 

környezeti nevelésére is. 

- Intézményes és nem-intézményes formában is egyaránt fontos: a környezeti 

nevelésnek jelen kell lennie az élet minden szintjén és minden rétegében. 

- Tudomány- és tantárgyközi, tehát interdiszciplináris, minden egyes tantárgy megfelelő 

részeit hasznosítja, melynek segítségével egy egész, kiegyensúlyozott képet ad.  
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- Lokális és globális egyszerre: a környezetvédelmet ne csak helyi szinten, hanem 

regionális, országos és nemzetközi szinten is vizsgálja, biztosítva így, hogy a diákok 

átfogó képet kaphassanak a Föld más földrajzi területeinek gondjairól is. 

- Aktualitásokkal foglalkozó és jövőorientált: a jelenlegi és aktuális környezeti 

állapotokra kell helyeznie a hangsúlyt, azonban nem elhanyagolhatóak a korábbi 

környezeti problémák sem 

- Rendszerszemléletű: teljes egészében vizsgálja a környezetet, tehát a természetes és 

épített, technológiai és társadalmi (gazdasági, politikai, technológiai, kulturális-

történelmi, morális, esztétikai) környezetet. A világot egy óriási hálónak tekinthetjük, 

amelynek ha csak egyetlen szálát mozgatjuk meg a többi is automatikusan mozgásba 

lendül. Nincsenek egymástól független folyamatok, minden mindennel összefügg. 

- Együttműködésre nevel: a rendszerszemléletből is következik, hogy egy probléma sem 

oldható meg úgy, hogy elválasztjuk az egésztől. (VICTOR, 2003; VÁSÁRHELYI et 

al., 2000. VICTOR et al. 2003; VÁSÁRHELYI et al. 2010.). 

 

2.1.4. Célcsoportjai: 

 

A Tbiliszi konferencia értelmében a környezeti nevelésnek alapvetően három célcsoportját 

különböztethetjük meg. Beszélhetünk egyrészt a nagyközönség neveléséről, a speciális 

foglalkozási és társadalmi csoportok neveléséről, valamint bizonyos szakemberek és 

természettudósok képzéséről.  

A nagyközönség nevelése esetében az iskolai nevelés minden korosztály számára és minden 

szinten a tanulók, valamint a tanárok, a különböző nem-formális nevelési, oktatási módokban 

a fiatalok és a felnőttek, valamint a fogyatékosok nevelését jelenti. Ebben a tevékenységben 

jutnak fontos szerephez a különféle önkéntes szervezetek.  

Itt jegyezném meg, hogy a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Civil közélet és társadalmi 

szervezetek c. fejezetében olvashatjuk az következőket: 

„Minden olyan társadalmi szervezet, mely feladatának tekinti a néprajzi értékek, az épített 

környezet, a természeti értékek feltárását és védelmét, az egészségvédelmet, az állatvédelmet 

és a környezeti károsodások ellene küzdelmet – a szervezet sajátosságainak megfelelően – 

egyben környezeti nevelőmunkát is végez.” (VÁSÁRHELYI et al., 2010) 
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Speciális foglalkozási és társadalmi csoportok nevelése esetén pl. mérnökök, építészek, 

tervezők, iparfejlesztők, mezőgazdászok stb. képzéséről van szó. Tehát olyan szakemberek 

képzéséről, akik szakmai tevékenységük során nagy hatással vannak a környezetre.  

A harmadik célcsoport képzése során, tehát a bizonyos szakemberek és természettudósok 

oktatása során olyan szakemberek képzéséről van szó, akik a környezet speciális problémáin 

dolgoznak (pl. ökológusok, biológusok, meteorológusok) (VICTOR et al., 2000; 

VÁSÁRHELYI et al.,2010). 

 

2.2. A civil szervezetek 

 

2.2.1. Fogalma, sajátosságai: 

 

Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk az alábbi kifejezésekkel: civil társadalom, 

önkéntes szervezet, nonprofit szervezet, civil szektor, nem kormányzati szervezet, harmadik 

szektor, nonprofit szektor, non-governmental organization, NGO, ezen kifejezések közel 

azonos jelentéstartalommal rendelkeznek.  

A magyar jogrendszerben először a Nemzeti Alapprogramról szóló, 2003. évi L. törvény 

tisztázza a civil szervezet fogalmát a következők szerint: 

Az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró 

társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-

képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat) és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró 

alapítvány (ide nem értve a közalapítványt). 

A Nemzeti Alapprogramról szóló törvény meghatározza továbbá az országos, valamint a 

regionális hatáskörű civil szervezet fogalmát is az alábbiak szerint: 

- Országos hatáskörű civil szervezet, az a civil szervezet, mely az e törvény 

végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott módon, hitelt érdemlően bizonyítja, 

hogy létesítő okirata szerinti tevékenységét legalább hét megyére kiterjedő hatáskörrel 

végzi. 

- Regionális hatáskörű civil szervezet, az a civil szervet, mely az e törvény 

végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott módon, hitelt érdemlően bizonyítja, 
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hogy a létesítő okirata szerinti tevékenységét legalább egy megyére kiterjedő 

hatáskörrel végzi (I3). 

A szakirodalmakban azonban nem találhatunk egységes, mindenki által elfogadott definíciót a 

civil társadalom fogalmára. Az Európai Unió Gazdasági és Szociális Bizottsága 1999-ben  A 

szervezett civil társadalom szerepe és hozzájárulása az európai konstrukcióhoz című 

állásfoglalásában a következők szerint definiálja a civil társadalmat: olyan társadalmi szféra, 

amely relatíve független az államtól és amely nem merül ki a piac szabályaiban. A civil 

társadalom olyan elvekre támaszkodik, mint az autonómia, a pluralizmus, a szubszidiaritás, a 

szolidaritás és a felelősség. Ez egy olyan kommunikációs szféra, amelyen belül fejlődhet a 

polgárok szenzibilizálása, amely demokratikus részvételhez vezethet. (BÍRÓ, 2000) 

A civil társadalmat meghatározhatjuk az állampolgárok szabad akaratán alapuló, tudatos, 

egyéni és közös cselekvéseként, amelynek célja a társadalom egészének és különféle 

szerveződéseinek a jobbítása, tehát nem a politikai hatalom megszerzése és nem a 

profitszerzés (BUALLAIN, 2004). Tágabb értelmezésben olyan társadalomról van szó, 

amelyben a nem-politikai intézmények nincsenek a politikának alárendelve, valamint az 

individuális törekvések sem kerülnek elfojtásra (GELLNER, 2004).  

A civil szerveződések tekinthetőek a demokratikus társadalmi berendezkedés alappilléreinek, 

a civil szektor ereje, a működő civil szervezetek száma és azok szerepe a demokratikus 

társadalom fokmérőjeként szolgálnak.  

A szűkebb értelemben vett civil szféra nem tartozik sem a gazdasági, sem a politikai 

szférához, valahol az állam és a piac között helyezkedik el, a civil szervezetek szerepe 

rendkívül fontos, hiszen egyfajta összekötő kapocsként, „hídként” jelennek meg az állam és 

az állampolgárok között (PÁNOVICS, 2010).  

A nemzetközi dokumentumokban a nem-kormányzati szervezetek kifejezést az alábbi 

tulajdonságokkal rendelkező szervezetek esetében alkalmazzák: 

- az állampolgárok szabad akaratából jönnek létre, tehát önkéntes alapon szerveződnek, 

általában önkéntesek is dolgoznak a szervezetnél. 

- önigazgatás keretében működnek 

- nem profitorientáltak, lehetnek fizetett alkalmazottaik és végezhetnek profitszerző 

tevékenységet, azonban a profit, vagy többlet nem kerül felosztásra a tagok, vagy a 

vezetőség között, hanem a szervezet céljaira fordítják. Elszámolással tartoznak tagjaik 

és támogatóik felé. 
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- függetlenek a kormánytól és más állami intézményektől, a politikai pártoktól vagy 

gazdálkodó szervezetektől 

- az NGO-kat szervetett formájuk és bizonyos fokú intézményesültségük 

megkülönbözteti az informális és ad hoc társaságoktól. Meghatározott belső 

struktúrával rendelkeznek, állandó vezetőik vannak. 

- általában rendelkeznek alapító okirattal vagy más, a szervezet célját és tevékenységi 

körét meghatározó dokumentummal 

- törekvéseik és értékrendszerük nem öncélú, közérdeket szolgálnak, valamilyen 

érdekképviseletei vagy szolgáltatói tevékenységet végeznek a nemzetközi fejlesztés, 

humanitárius segélyezés, emberi jogok védelme, környezetvédelem, stb. területén 

(PÁNOVICS, 2004). 

 

A nonprofit szervezetek többféle szempont szerint csoportosíthatóak. Tevékenységcsoportok 

szerint megkülönböztethetünk: 

- szociális,  

- egészségügyi, 

- oktatási,  

- gyermek (18 év alattiak), 

- ifjúsági (15-35 év közöttiek), 

- kulturális, 

- szabadidő, hobbi, 

- környezetvédelmi, 

- kutatás, 

- sport,  

- érdekképviselet, érdekvédelem, 

- politikai nonprofit szervezeteket. 
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A non-profit szektor felosztása Európában alapvetően négy modell alapján történhet, ezek az 

alábbiak: 

- Kooperatív modell: ebbe a csoportba azok a szolgáltató szervezetek tartoznak, 

amelyek jellegzetes nagy szövetségek és ernyőszervezetek, melyek betagozódnak az 

állami jóléti rendszerbe. A finanszírozás normatív jellegű, az újraelosztó 

magánalapítványok szerepe nem jelentős (pl.: Németországban, Franciaországban) 

- Liberális modell: a független szolgáltató és újraelosztó funkció nagyobb, mint az előző 

modell esetében volt. A szolgáltatások üzleti alapon, teljesítmény alapján kerülnek 

finanszírozásra, a szervezetek professzionalizálódtak és mentesek az állami 

befolyástól (pl: Egyesült Királyság). 

- Szociáldemokrata modell: a szervezetek tagsági alapon szerveződnek, kevésbé 

professzionálisak. Az állam főleg maga látja el a jóléti feladatokat, itt a 

legalacsonyabb az állami támogatás mértéke, viszont a legmagasabb az önkéntesség 

aránya. (pl.: skandináv országok). 

- Mediterrán típusú modell esetében a szektor még kevésbé alakult ki, hiszen ezekben 

az országokban sokáig a diktatúrák akadályozták a kibontakozást (pl.: Görögország, 

Portugália). A szervezett adományozás itt a legalacsonyabb, a szolgáltatások nem 

intézményesültek, hanem erősen közösség- és családcentrikusak. Jellemzően nem 

adományelosztó alapítványok (BULLAIN, 2004). 

A közép- és kelet-európai országokban kialakulóban lévő civil szféra leginkább a mediterrán 

modellhez hasonlítható, de kisebb-nagyobb mértékben a többi modell eleme is megfigyelhető. 

Fontos tényező azonban, hogy az államtól független, de erős civil szektor létrehozásához, a 

partnerség elvének megvalósulásához a liberális modell a legideálisabb, azonban ez a modell 

a hazai jogrendszertől teljesen eltérő angolszász jogrendszerre épül (PÁNOVICS, 2010). 

 

2.2.2. Kialakulásuk: 

 

A civil szervezetek kialakulásának kezdete egészen a középkorig vezethető vissza, hiszen az 

ebben a korban alakult különféle „szervezetek” a mai civilekéhez hasonló tevékenységeket 

végeztek. Ilyen „szervezetek” voltak például a lovagrendek, vagy a később kialakult céhek 

működése is több szempontból hasonlítható a mai civil szervezetek működéséhez, 

teljesíthettek közfeladatokat is, úgymint honvédelem, tűzoltás és szociális gondozás. Mária 
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Terézia és II. József uralkodásának idején számos alapítványt hoztak létre az akkori 

uralkodók, amelyek azonban törvényi és politikai ellenőrzés alatt álltak. Fontos megemlíteni 

az 1863-ban megalakult Sebesült Katonák Segélyezésének Nemzetközi Bizottságát, mely 

kidolgozta és elfogadta a genfi egyezményt, valamint elismerte a Vörös Kereszt szerepét. 

Tehát az egyik legrégebbi civil szervezet már 1863 óta napjainkig folyamatosan humanitárius 

tevékenységet végez. (NAGY, 2011) 

Az első egyesületek, amelyek a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek tekinthetőek a 

XVIII. század utolsó évtizedeiben alakultak, jelentős szerepet játszottak az adott ország 

kulturális és politikai életében. Az első civil szervezetek kialakulása a XIX. századra tehető, 

az első nemzetközi NGO sokak szerint a Brit és Külföldi Rabszolgaellenes Társaság volt, 

mely 1839-ben jött létre. Az első, talán legismertebb civil szervezet pedig az 1895-ben Henri 

Dunant által alapított Vöröskereszt Nemzetközi Bizottság. Az NGO-k száma a második 

világháborút követően egyre nagyobb mértékben növekedett. 

A XIX. század végén már számos szociális, kulturális, valamint humanitárius szervezet 

létezett, megjelentek mindezek mellett a lakókörnyezet megóvása érdekében megalakuló 

szervezetek is. Ezek többségében turisztikai és ifjúsági szervezetek voltak, melyek a 

természetes táj, valamint az élővilág védelmét tartották fő célkitűzésüknek, azonban ezeket 

még nem nevezhetjük környezetvédelmi szervezeteknek. Az egyre súlyosbodó, majd a XX. 

század hatvanas éveiben egyre inkább a figyelem középpontjába kerülő környezetvédelmi 

problémák következményeként megkezdődött a környezetvédelmi szervezetek kialakulása, 

mivel az iparosodás egyre nagyobb mértékű fejlődése egyre nagyobb mértékű ökológiai 

kockázatokat vont maga után. Ezek a szervezetek elsőként azokban az országokban jöttek 

létre, ahol az állampolgári aktivitás és a demokrácia hagyományai serkentették a közvetlen 

politikai részvételt és szerveződést. Tehát elsősorban a demokratikus társadalmakban vannak 

jelen, mert létrejöttjükhöz a pluralizmus tolerálása, a társadalmi visszacsatolás igénye és 

szükséglete, az állam monopol helyzetének feladása egyaránt szükséges. A civil szervezetek 

megléte, aktivitása a demokratikus működés egyik garanciájának is tekinthető (PÁNOVICS, 

2010). 

Hazánkban az környezetvédelmi mozgalmak fejlődése alapvetően három szakaszra osztható: 

- 70-es évek: Ezt a korszakot nevezhetjük klasszikus szakasznak is. Ebben az 

időszakban a természetkedvelők valamint pedagógusok kezdték újra felfedezni a 

természet értékeit. Jellemzően nyári természetfigyelő táborokat szerveztek és a 
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természetjáró túrákat népszerűsítették. 1974-ben alakult meg a Magyar Madártani 

Egyesület valamint a Bükki Nemzeti Park Baráti Köre, mely később 1982-ben alakult 

át Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetvédő Egyesületté (Holocén), mely 

hazánk első jogi személyiséggel is rendelkező természetvédő egyesületének 

tekinthető.  

- 80-as évek: Ebben az időszakban két fő irány volt jellemző, egyrészt a Duna 

mozgalom, valamint a helyi környezet- és természetvédelmi problémák megoldására 

alakult csoportok, közösségek. Azonban országos szervezet létrehozása többszöri 

próbálkozás ellenére is eredménytelen volt. Az állam megkísérelte a szervezetek 

intézményrendszerbe történő integrálását. A hatalommal való konfliktus miatt azonban 

a helyi problémák megoldása eredménytelen volt. Létrejött ebben az időszakban több 

olyan szervezet, amelyek a mai napig aktív tevékenységet végeznek, például: Reflex, 

Csemete, E-misszió Egyesület, Életfa stb.  

- Az 1980-as évek végén kezdetét vette hazánk társadalmi és politikai átalakulása, 

ennek eredményeként megteremtődtek a hazai civil szerveztek újraéledésének 

valamint új civil szervezetek létrejöttének feltételei. A rendszerváltozást követően a 

gazdasági és politikai szerkezet átalakulásával megváltoztak a körülmények. az állami 

és piaci szektor különválása megkövetelte a harmadik szektor létrejöttét. Ennek 

eredményeként felélénkült a civil társadalom, sorra alakultak meg a civil szervezetek, 

ezt elősegítette az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról lehetővé tette az azonos 

gondolkodású emberek szervezetekbe tömörülését. A társadalmi struktúra 

megváltozása egyfajta igényt jelentett arra, hogy egyes területeken „civilek” által 

létrehozott szervezetek tevékenykedjenek, esetleg átvegyenek olyan területeket, 

amelyeken korábban, a rendszerváltoztatást megelőzően állami vagy társadalmi 

szervek működtek.  

 

A kilencvenes évek elejére már létrejött egy nagyon sokszínű és változatos mozgalom, melyet 

a szocialista beruházások által okozott környezetszennyezések helyett újfajta feladatok elé 

állított a piacgazdaság kiépülése, a privatizáció és a fogyasztói életmód terjedése.  

(MÉSZÁROS, 2001; BUDAY-SÁNTHA, 2002; HUJBER, 2005; VARGA-HORVÁTH, 

2009). Hazánk jelenlegi civil társadalmát dolgozatom egy későbbi fejezetében jellemzem.  
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2.2.3. A zöld mozgalmak sajátosságai: 

 

A civil szférán belül jól elkülöníthető réteget képeznek az ún. zöld mozgalmak, melyek a 

környezeti problémák megoldását célzó gondolatok, javaslatok, valamint gyakorlatok legfőbb 

forrását jelentik. A zöld civil mozgalmak a globális civil társadalom legkisebb szektorának is 

tekinthetőek, hiszen tevékenységeiknek köszönhetően a kormányok, nemzetközi szervezetek, 

valamint a transznacionális vállalatok is kénytelenek elismerni a környezetvédelem 

fontosságát. A zöld civil szervezetekről elmondható, hogy közös céljuk elsősorban a 

környezet védelme, tágabban értelmezett céljaik között szerepel a kereskedelem 

liberalizációjával szemben az életminőség, a környezet és az emberi jogok védelme, a 

globalizációval szemben a lokalitás erősítése, a szegény országok megsegítése, a 

transznacionális cégek ellenőrzése, valamint egy nemzetek feletti szervezet létrehozása a 

környezetvédelem területén.  

A környezetvédő NGO-k nem egységesek, sem szervezeti felépítésüket, sem célkitűzéseiket 

tekintve. A zöld civil szervezetek által végzett tevékenységek listája végtelen, előfordulhatnak 

olyan szervezetek, amelyek egy vagy néhány tevékenységre specializálódnak (pl. 

állatvédelem), de leggyakrabban több tevékenységet együttesen végeznek. 

A civil szervezetek által végzett tevékenységek hatásmechanizmusuk szerint lehetnek 

politikai/jogi csatornákon keresztül hatók, közvetlenül a lakosságon keresztül, valamint a 

fogyasztók, cégek magatartásának befolyásolásával hatók. 
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A zöld NGO-k által végzett leggyakoribb tevékenységek közé sorolhatóak az alábbiak: 

- környezeti nevelés, szemléletformálás 

- természetvédelem 

- állatvédelem 

- környezetvédelmi jeles napok szervezése 

- oktatás, képzés 

- egészséges életmód, egészségmegőrzés 

- szóróanyagok, szórólapok készítése 

- hírlevelek, újságok, könyvek kiadása, terjesztése 

- lakossági kampányok, aláírásgyűjtések, direkt tiltakozó akciók szervezése különféle 

beruházások és fejlesztések ellen 

- konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, műhelymunkák tartása 

- képzések, tréningek szervezése 

- környezetvédelmi tárgyú jogszabályok véleményezése 

- részvétel állami és önkormányzati, esetleg üzleti szervezetek, testületek, bizottságok 

munkájában 

- állami, önkormányzat által ellátandó feladatok átvállalása 

- környezetvédelmi tárgyú kutatások lebonyolítása, kutatásokban való részvétel 

- hatósági eljárásokban való részvétel 

- perindítás a környezetet szennyezőkkel, károsítókkal szemben. 

- határon átnyúló civil együttműködés stb. 

 

A környezetvédő szervezetek azonban nem csak elvégezett tevékenységeik szerint mutatnak 

rendkívüli változatosságot, hanem strukturális szempontból is: 

- Beszélhetünk ún. ernyőszervezetekről („umbrella organisation”), ezek többnyire nagy 

nemzetközi szervezetek (pl. Greenpeace, WWF), amelyek több száz kisebb NGO 

érdekeit próbálja képviselni nemzetközi szinten.  

- léteznek országos vagy regionális szinten működő nagy szervezetek, melyek több 

évtizeden keresztül tevékenykednek, állandó programjaik vannak, részt vesznek az 

országos és nemzetközi hálózatok működtetésében, valamint szoros kapcsolatot 

tartanak fenn az állami szervekkel. 
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- a lokálisan működő ún. „grassroots” szervezetek az erős civil társadalom alapját 

jelentik. Csekély erőforrások mellett is hatékony munkát tudnak végrehajtani, jelentős 

az önkéntes munka illetve az adományok jelenléte az ilyen típusú szervezet életében 

- léteznek egy adott feladatra („single issue”) létrejött, ad hoc jellegű szerveztek is, 

melyek az adott cél elérése után sok esetben teljesen megszűnnek. 

- vannak olyan szervezetek is, amelyek folyamatos munkát végeznek több területen is, 

folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az állami szervekkel, valamint a helyi 

önkormányzattal. Az ilyen típusú szerveztek fennmaradása nagymértékben függ a 

rendelkezésre álló forrásoktól, illetve a szervezet tagjainak aktivitásától is.  

- gyakran jönnek létre ún. „affinity groups” elnevezésű informális alapokon szerveződő, 

baráti csoportok is (PÁNOVICS, 2004). 

 

2.2.4. Jelenlegi hazai civil helyzet:  

 

A Központi Statisztikai Hivatal már 1993 óta végez adatfelmérést a nonprofit szektort 

érintően, a szektor jellemzésére szolgáló legfontosabb mutatószámok közé a szervezetek 

száma, valamint a bevételek reálértéke tartozik. A 2011-es év decemberében megjelent 

Statisztikai tükörben közzétett adatok alapján megállapítható, hogy a 2010-es évben 

hazánkban mintegy 65 ezer szervezet működött,  ebből 23,5 ezer alapítványi formában és 41,5 

ezer társas nonprofit szervezetként végezte tevékenységeit.  

A 23,5 ezer alapítvány 62 százaléka három területen működik, ez a három terület az oktatás 

(32%), a szociális ellátás (16%), valamint a kultúrához (14%) köthető tevékenységek körébe 

sorolható.  

A társas nonprofit tevékenységek esetében elmondható, hogy fő tevékenységi területeik közé 

a szabadidős (25%), a sportegyesületek (16%) illetve a kulturális szervezetek (10%) 

sorolhatóak (I4). 

Dolgozatom szempontjából a környezetvédelem területén tevékenykedő szervezetek száma 

fontos, 2010-ben az országban működő 64 987 nonprofit szervezetből 1786, tehát az 

országban található valamennyi nonprofit szervezet 2,7 %-a végezte tevékenységét 

környezetvédelemhez kapcsolódóan, ezeket a szervezeteket nevezik általában „zöld 

szervezeteknek” (I5). 
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Azonban szükséges azt is megállapítani, hogy a közel 2000 nonprofit szervezetből csupán 

körülbelül 400 szervezet az, amelyik aktív szervezet, tehát tényleges tevékenységet tudhat 

maga mögött. Megállapítható tehát, hogy a névlegesen jegyzett szervezetek, valamint a 

valóban környezetvédelmi tevékenységet végző szervezetek száma nagymértékben eltér, 

aránya kb. 1:5 (I6).  

 

2.3. Kérdőívezés – mint kutatási módszer 

 

Bármely kutatási területről is legyen szó a kutatás folyamata közel azonos metódus szerint 

zajlik le, akár marketingkutatásról, akár pszichológiai kutatásról, akár hadtudományi 

kutatásról, vagy akár természetvédelmi kutatásról van szó. A kutatások első fázisa a kutatási 

probléma, valamint a kutatási cél meghatározása, ebben a szakaszban a „mit” kérdésre adunk 

választ. Majd a kutatási hipotézisek felállítása után, meg kell határozni a kutatási módszert, a 

„hogyan” kérdésre adott válaszok segítségével. Alapvetően beszélhetünk primer, illetve 

szekunder kutatási módról. Szekunder kutatás során mások által már korábban összegyűjtött, 

felhasznált adatokkal dolgozunk, míg primer kutatás során saját magunk által gyűjtött 

adatokat dolgozunk fel. A primer kutatási módszerek egyik leggyakoribb formája a kérdőíves 

vizsgálat, melynek célja az információgyűjtés az emberek egy meghatározott csoportjáról, a 

későbbiekben részletesen kitérek e vizsgálati módszerre. A kutatási folyamat következő 

lépéseként feltárásra kerülnek a kutatás körülményei, valamint elkészül a kutatási terv, amely 

feladatterv, időterv és költségterv egészéből tevődik össze. Ezt követően megtörténik a 

kutatás lebonyolítása, az adatfelvétel, az adatok feldolgozása, valamint elemzése. Végső 

lépésként pedig megkapjuk a kutatás eredményeit és elkészül a kutatási jelentés (MAJOROS, 

2004; GŐCZE,2010; LEHOTA, 2001, TAMUS, 2009).  

 

A kutatás témájának és a megkérdezés típusának függvényében a megkérdezéses vizsgálatok 

során különböző típusú kérdőíveket alkalmazhatunk. A megkérdezéses eljárások során 

leggyakrabban alkalmazott kérdőív típusok az alábbiak: 

- strukturálatlan kérdőív, interjúvázlat 

- félig strukturált kérdőív, interjúvázlat 

- strukturált kérdőív, interjúvázlat 

- standardizált kérdőív. 
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Néhány gondolat a fent említett kérdőívtípusok jellemzőiről, illetve azok alkalmazhatóságával 

kapcsolatban: 

A strukturálatlan kérdőívet, valamint interjúvázlatot egyéni mélyinterjú esetén 

alkalmazhatjuk. Tulajdonképpen egy négyszemközti beszélgetésről van szó, ahol a válaszadó 

számára egy gyakorlott, képzett interjúkészítő teszi fel a kérdéseket, egy előre elkészített 

interjúvázlat alapján.  A megvitatandó kérdések előre meghatározottak. A kérdések sorrendjét, 

azok formáját, mélységét a kérdező határozza meg. 

A félig strukturált kérdőíveket, interjúvázlatokat fókuszcsoportos interjúk során 

alkalmazhatjuk. Egy 6-8 fős csoport körében zajlik az információgyűjtés, a beszélgetést egy 

képzett csoportvezető (moderátor) vezeti le. Általában adott témakörre fókuszálnak, illetve a 

fókuszcsoport tagjai gyakran valamilyen szempont szerint kiválasztott homogén, egymáshoz 

közel álló emberek. Az interjú során feltett kérdésekre jellemző néhány „kötelező” kérdés, 

azonban a további kérdéseket szabadon teheti fel az interjúkészítő.  

A strukturált kérdőív, interjúvázlat felhasználható fókuszcsoport interjúk során is, valamint 

standard kérdőív előkészítésére, amely túlnyomó többségben nyitott kérdéseket tartalmaz, 

melyeket a kérdező kötetlen formában tehet fel a válaszadó számára. 

A standardizált kérdőíveket standard interjúk során alkalmazhatjuk, a kérdések előre 

megfogalmazottak. A kérdések sorrendje nem változtatható, kérdések nem hagyhatóak ki 

valamint új kérdés sem alkotható a megkérdezés során (TAMUS, 2009; LEHOTA, 2001).  

A továbbiakban kitérek a standard kérdőívek készítésének szabályaira, mivel vizsgálataim 

elvégzése során ezt a kérdőívtípust alkalmaztam. 

Kvantitatív, azaz mennyiségi kutatások során standardizált kérdőíveket alkalmazunk, melyek 

alkalmasak a kapott információ számszerű adattá importálására, biztosítják az eltérő típusú 

válaszok összehasonlíthatóságát, valamint a kapott adatok statisztikai módszerekkel való 

elemezhetősége is biztosított.  

A standard kérdőívek tulajdonságai: 

- A standard kérdőívekben feltett kérdések, valamint az ezekre adott válaszok írásban 

kerülnek rögzítésre. 

- A kérdések és a válaszok nem átalakíthatóak, nem magyarázhatóak.   

- Nem lehet kérdéseket kihagyni, új kérdéseket feltenni, valamint a kérdések sorrendje 

kötött. 

- Többségében zárt kérdéseket tartalmazó kérdőívről van szó. 
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- Kitöltéséhez egységes útmutató szükséges (TAMUS,2009; LEHOTA,2001). 

A sikeres kérdőívkészítés feltétele, hogy betartsuk a kérdőívkészítés szabályait, az egyes 

lépések sorrendjét, amely az alábbi szakaszokat foglalja magába: 

1. Kutatási probléma meghatározás 

2. Kutatási célok meghatározása (C1, C2…Cn) 

3. Kutatási hipotézisek felállítása (H1, H2…Hn) 

4. Kérdéskatalógus (A kártyákra írt kérdések segítik a helyes logikai sorrend 

meghatározását.) 

5. Kérdéstípusok, kérdésfajták meghatározása 

6. Komplex kérdőív kialakítása 

7. Próbakérdezések 

8. Kérdőív véglegesítése (TAMUS,2009). 

Kérdőívkészítés során tartalmi és formai követelményeket egyaránt be kell tartanunk. a 

tartalmi követelmények két további részre oszthatóak úgy, mint lélektani szabályok, valamint 

logikai szabályok.  A lélektani szabályok körébe tartoznak az alábbiak: 

- fontos bevezető kérdések alkalmazása  

- ügyelni kell a fokozatosságra, az egyszerűbb kérdések után következhetnek a 

bonyolultabb kérdések 

- a személyes kérdések általában a kérdőív végén kapnak helyet, azonban 

előfordulhatnak kivételek 

- a kérdések világosak, egyszerűek legyenek, lehetőleg kerüljük a válaszadó számára 

érthetetlen kifejezések, szakszavak használatát 

- egyes kérdések esetében szükséges útmutatást adni (pl. több válasz is jelölhető) 

- a zárt kérdések esetében előre megadott válaszok legyenek azonos „fajsúlyúak” 

- lehetővé kell tenni a válaszadó számára a tagadó válasz lehetőségét 

- ügyelni kell arra, hogy a kérdőív ne legyen hosszú (TAMUS,2009). 

A kérdőívkészítés során a lélektani szabályok mellett fontos szerepe van a logikai 

szabályoknak is: 

- a kérdőív összeállítása során ne csapongjunk az egyes résztémák között, a kérdések 

résztémánként csoportosítva szerepeljenek a kérdőívben 

- alapszabály, hogy az általános kérdésektől haladjunk a konkrétak felé 
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- egyszerre csak egy kérdést tegyünk fel 

- konkrét dolgokra kérdezzünk rá, ne csak általánosságokra (TAMUS,2009).  

A formai követelmények írják elő, hogy a kérdőívhez egységes kitöltési útmutatót célszerű 

készíteni, fontos a kérdőív esztétikus, igényes kivitelezése. Fel kell hívni a válaszadó 

figyelmét az önkéntes válaszadásra, valamint szükség van egy kísérőlevélre, amelynek 

tartalmaznia kell a kutatást végző adatait, a kutatás célját, a kutatást végzőnek a 

kísérőlevélben kell nyilatkoznia a kérdőívben kapott adatok bizalmas kezeléséről is 

(TAMUS,2009).  

A kérdőívek legfontosabb elemei maguk a kérdések, ezeket többféleképpen csoportosíthatjuk, 

attól függően, hogy milyen eredményhez kívánunk jutni a megkérdezés során. A kérdések 

eltérő szempontú csoportosítása ugyanazokra a kérdésekre vonatkozik, csupán más-más 

nézőpontban alkalmazzuk azokat.  

A kérdésfeltevés célja szerinti csoportosítás biztosítja a kérdőív logikus felépítését, 

áttekinthetőségét: 

- bevezető kérdésről: többnyire a kérdőív elején találhatóak, felkészítik a válaszadót a 

témára. 

- átvezető kérdésről: hídként szerepelnek egy-egy logikai egység között. Gyakran 

betöltik a szűrőkérdések szerepét is, elősegítik a homogén vizsgálati csoport kisebb 

csoportokra való tagolását. 

- tárgyköri kérdésről: szolgálják a konkrét kutatást, az ezekre adott válaszok képezik a 

kutatási eredmények alapját. 

- ellenőrző kérdésről: céljuk egy korábbi logikai egységben kapott válasz ellenőrzése. 

- szűrő kérdésről 

- személyes kérdések, más néven szegmentációs ismérvek, nélkülözhetetlenek, 

általában a kérdőív végén találhatóak (TAMUS,2009). 

A kérdésfeltevés módja szerint beszélhetünk: 

- direkt: közvetlenül kérdezünk rá arra a témakörre, amelyről információt szeretnénk 

nyerni.  

- indirekt: általában olyan vizsgálati témákban alkalmazzuk, amelyekre a válaszadó nem 

szívesen válaszol, vagy a valós válaszadással valamiféle presztízsveszteség érné. 

Valamilyen közvetett technika segítségével jutunk az információhoz. Inkább kvalitatív 
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vizsgálatok során alkalmazzák. Az ilyen típusú kérdésekre kapott válaszok statisztikai 

módszerekkel nem értékelhetőek (TAMUS,2009). 

A válaszlehetőség strukturáltsága szerint: 

- zárt kérdés: előre megadott válaszlehetőségek alkalmazása 

o kétkimenetelű (alternatív) kérdés (pl. igen-nem) 

o többkimenetelű kérdés („egyválaszos” illetve „többválaszos” forma egyaránt 

előfordulhat) 

- nyitott kérdés: a válaszadó saját maga fogalmazza meg a kérdésre adott válaszát. 

Előnye, hogy olyan válaszok is felszínre kerülhetnek, amelyekre esetleg a kérdező a 

kérdés feltevésekor nem gondolt (MAJOROS, 2004; TAMUS,2009; LEHOTA,2001).  

Skálatípus szerint: a minőségi ismérvek mérése skálák segítségével történik. Az egyes skálák 

mérési tulajdonságaik szerint csoportosíthatóak. 

- nem metrikus skála: 

o nominális vagy névleges skála: elsődleges célja a különböző jellemzők 

azonosítása, csoportosítása, az egyes tulajdonságokhoz rendelt számok nem 

jelölnek mennyiséget, csupán azonosításra szolgálnak. 

o ordinális vagy sorrendi skálák: egyszerre több jellemző értékelésére 

szolgálnak, azokat valamilyen szempontból rangsorolják. 

 

- metrikus skála: 

o intervallumskálák: olyan rangsorolási lehetőségeket biztosítanak, melynek 

segítségével mérhető az egyes pozíciók közötti távolság is. A skála egyes 

fokozatai közötti különbségek állandóak, így számszerűsíthetőek a skála 

segítségével kapott válaszok.  

 egypólusú skála 

 Stapel skála: egy jelző segítségével értékelnek a válaszadók. 

(pl.: -5 -4 -3 -2 -1 (értékelendő jellemző) 1 2 3 4 5). 

 kétpólusú skála 

 Likert skála: a válaszadó egyetértését illetve egyet nem értését 

vizsgálhatjuk egy ötfokozatú skála segítségével. 
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 szemantikus differenciál skála: attitűd mérésére használjuk. A 

válaszadó általában egy hétfokozatú skálán jelölheti 

beállítódásának irányát és intenzitását.  

o arányskála kérdés: lehetőséget biztosít hányados (arány) mérésére. 

 direkt kvantifikálás: konkrét számadatokra, mennyiségekre kérdezünk 

rá. 

 konstans összeg skála: a válaszadó egy konstans összeget (100 vagy 

1000) oszt el a kérdésben megadott szempontok alapján. 

 referencia lehetőség: egy referenciaként megadott változóhoz kell 

viszonyítania a válaszadónak (TAMUS,2009; LEHOTA,2001). 

A kérdőívek feldolgozása azok ellenőrzésével kezdődik, a kitöltött és beérkezett űrlapokat 

mind tartalmi, mind formai szempontból ellenőrizni kell, megtalálható-e rajta minden kért 

adat, minden kérdés megválaszolásra került-e, amennyiben hiányoznak a kért demográfiai 

adatok, vagy nem került minden kérdés megválaszolásra, úgy az adott kérdőív 

értékelhetetlennek minősül és nem képezheti tovább a vizsgálódás alapját. Tehát a kérdőívek 

ellenőrzése során kerül meghatározásra a kutatás további részében felhasználható válaszok 

köre. Az ellenőrzést követően szükség van a kérdőívek kódolására, a beérkezett adatok 

rögzítésére, amely leggyakrabban az adatok valamilyen számítógépes statisztikai programba 

történő bevitelét jelenti.  

A kérdőívekkel végzett kutatás utolsó lépése ugyanúgy, mint más kutatások esetében az 

adatok kiértékelése. Szükség van a válaszadók demográfiai jellemzőinek összegzésére, az 

értékelést mindig ezen adatok értékelésével kezdjük. A demográfiai adatok feldolgozása után 

kerülhet sor a tárgyköri kérdésekre adott válaszok értékelésére. Ügyelni kell arra, hogy 

minden egyes kérdés elemzésre kerüljön, a kérdőíven szereplő sorrendben. A kapott 

eredményeket, azok jellegétől függően grafikusan is ábrázoljuk leggyakrabban táblázat, vagy 

diagram segítségével. A demográfiai és tárgyköri kérdésekre adott válaszok között célszerű 

összefüggéseket keresni, a statisztikailag igazolt összefüggések megléte esetén részletesen be 

kell mutatni az eredményeket. Vizsgálni kell az egyes tárgyköri kérdések közötti esetleges 

összefüggéseket is.  

A kapott adatok kiértékelés után van lehetőség a kutatás lezárására, a kutatási terv, valamint 

prezentáció elkészítésére (TAMUS, 2009; LEHOTA, 2001; MAJOROS, 2004; GŐZCZE, 

2010). 
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3. Anyag és módszer: 

 

A dolgozatomban feltett kérdésekre egy kérdőív segítésével kerestem a válaszokat. A kérdőív 

összeállításánál alkalmaztam korábbi marketing- és reklámügyintéző képzésen szerzett 

tudásomat, illetve dolgozatom „Kérdőívezés – mint kutatási módszer” c. fejezetének 

összeállítása során felhasznált szakirodalmakat. A vizsgálataim során használt kérdőív, 

valamint az ehhez készült kísérőlevél dolgozatom mellékletei között megtalálható (1.-2. 

számú melléklet).  

 

Kérdőívem első része a szervezetek azonosítására szolgált, itt került sor a bevezető kérdések 

alkalmazására, ebben a részben néhány statisztikai adat bekérésére került sor (pl. szervezet 

neve, székhelye, alakulás éve). 

Ezt követően egy zárt, több kimenetelű átvezető kérdés segítségével információt gyűjtöttem 

az egyes civil szervezetek főbb tevékenységi területeiről. 

Majd a tárgyköri kérdések következtek, itt konkrétan a környezeti nevelésen volt a fő 

hangsúly. Legelőször szelektáltam a szervezeteket aszerint, hogy foglalkoznak-e környezeti 

neveléssel. Két részre oszlott a válaszadók köre, a környezeti neveléssel foglalkozókra illetve 

a környezeti neveléssel nem foglalkozókra.  

Környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek számára ezt követően további kérdéseket tettem 

fel, a következő témákra vonatkozóan: 

- környezeti nevelés hangsúlyossága a szervezet életében 

- általában kinek a kezdeményezésére valósul meg a környezeti nevelés 

- milyen időközönként foglalkoznak környezeti neveléssel 

- alkalmazott környezeti nevelési módszerek 

- segédeszközök használata 

- iskolai környezeti nevelés 

- témakörök 

- finanszírozás. 

 

A kérdőív további kérdései már minden válaszadóra vonatkoztak, a környezeti neveléssel nem 

foglalkozó szervezeteket erre a részre navigáltam. Itt a szervezetek véleményét kértem a 

környezeti nevelésről, valamint a civil szervezetek által végzett környezeti nevelési 
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tevékenységről. Egy ordinális skála segítségével osztályozták a válaszadók az egyes szereplők 

(szülők, oktatási intézmények-pedagógusok, civil szervezetek, cégek, média) környezeti 

nevelésben betöltött szerepét.  

Ezt követően két nyitott kérdés következett, melyek a civil szervezetek által végzett 

környezeti nevelés előnyeit, illetve hátrányait, nehézségeit gyűjtik össze.  

Majd két zárt kérdés következett arra vonatkozóan, hogy a válaszadó szerint szükség van-e a 

civil szervezetek által végzett környezeti nevelési tevékenységre, illetve felmértem, hogy van-

e igény környezeti neveléssel kapcsolatos oktatásra, illetve milyen formában.  

A kérdőív zárásaként két személyes kérdést tettem fel, melyek a válaszadó munkakörére és 

születési évére kérdeztek rá.  

 

A kérdőívet internetes felületen készítettem el illetve azok kitöltése is internetes felületen 

zajlott (Google dokumentumok). Az internetes kérdőívezés választását több tény is indokolta: 

- nagyobb a várható visszaérkező válaszok száma 

- környezetbarát: nincs szükség a kérdőívek kinyomtatására, borítékolására 

- költséghatékony: nincs szükség a kérdőívek postázására 

- praktikus, a válaszadóknak csak a kitöltésre kell időt fordítaniuk, nincs szükség plusz 

feladatokra (pl. postázás),  

- modern: a XXI. században elvárható, hogy a tudományos vizsgálatok modern keretek 

között valósuljanak meg. 

 

Első körben a kérdőívek különböző levelezőlistákra kerültek fel, így biztosítva azt, hogy ne 

torzuljon a minta nagymértékben, amiatt, hogy nem minden civil szervezet tartozik az ún. 

zöld civil szervezetek közé. Így elkerülhető volt annak a veszélye, hogy a kérdőívet például 

olyan szervezetek kapják meg, amelyek fő tevékenysége például valamilyen technikai sport, 

vagy esetleg valamilyen betegség köré összpontosul. Azonban a levelezőlisták alkalmazása 

nem hozta a várt eredményeket, a visszaérkező válaszok száma csekélynek bizonyult, így 

szükség volt egy saját civil adatbázis létrehozására, amely tartalmazza az egyes szervezetek 

legfontosabb adatait (név, székhely, elérhetőségek). Az adatbázis összeállítása internetes 

keresőprogram segítségével történt (pl. Google). Az elkészült adatbázis segítségével közel 

400 civil szervezethez juttattam el a kérdőívet.  
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A vizsgálat menete: 

 

A mintavétel meghatározása oly módon történt, hogy a vizsgálati csoportban megfelelő 

arányban képviselve legyenek a környezeti nevelés terén aktív és passzív, a nagyvárosi, a 

kisvárosi és a falusi szervezetek egyaránt. Igyekeztem olyan szervezeteket is bevonni a 

mintába, melyek életében a környezeti nevelés nem tartozik a kiemelt területek közé. Ez 

kettős célt szolgált. Egyrészt a minta reprezentativitásának maximalizálását szolgálta, 

másrészt ezen szervezetek bevonásával igyekeztem rávilágítani arra, hogy mely tényezők 

azok, amelyek akadályt szabnak egy hatékonyabb, fejlettebb, nagyobb hagyománnyal és 

szakértelemmel megvalósuló környezeti nevelésnek.  

Az előző részben ismertetett kérdőívre összesen 124 db válasz érkezett, ebből 114 db került 

feldolgozásra és kiértékelésre. A csökkenés mértékét az indokolta, hogy előfordult, hogy 1-1 

szervezettől több kitöltés is érkezett. Ennek oka, hogy az adott szervezethez feltételezhetően 

valamelyik levelezőlistán is, illetve az általam készített adatbázis alapján is továbbításra került 

a kérdőív. Ezt a hiba faktort sajnos semmilyen módszerrel nem szűrhettem ki, hiszen nem 

ismertek számomra a levelezőlisták tagjainak adatai.  

A feldolgozható 114 db kérdőív megfelelően reprezentálja a hazai zöld civil szervezeteket, 

hiszen a szakirodalmi áttekintésben a hazai civil szektor rövid ismertetésében is olvasható, 

hogy jelenleg a hazánkban regisztrált közel 2000 db civil szervezetből aktívan mintegy 400 

szervezet tevékenykedik.  

A visszaérkezett kérdőívek adatait számítógépes program (Excel) segítségével összesítettem, 

illetve dolgoztam fel. 
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4. Eredmények és azok értékelése: 

 

A bevezető kérdések segítségével gyűjtöttem statisztikai információkat az egyes 

szervezetekről (szervezet neve, székhelye, honlap címe), ezeket az adatokat egy táblázatban 

összesítettem, amely megtekinthető dolgozatom mellékletében (3. melléklet). Illetve a 

szervezetek alakulásának évét az alábbi diagrammal szemléltetem (1. ábra): 

 

1. ábra: A civil szervetek alakulásának éve 

 

 

Az előző diagramról is jól leolvasható a vizsgálatban részt vevő szervezetek esetében is az a 

tendencia, amely a szakirodalmi áttekintésben is olvasható, mely szerint a civil szervezetek 

alakulásának intenzitása az 1980-as évek végén a felerősödött. Illetve az 1989-es évnél 

megfigyelhető nagymértékű növekedés igazolja, hogy az 1989. évi II. törvény az egyesülési 

jogról szabad utat biztosított a civil szerveződések számára.  

Az 1989-1991 időszakban alakult a válaszadó civil szervezetek 21,93 %-a (25 db szervezet), 

ezt követően kisebb-nagyobb ingadozások figyelhetőek meg, a 2001-es évben 8 db szervezet 

alakult, amely a válaszadók 7,02 %-át jelenti, ez az érték azonban nem magyarázható 

semmilyen nagy volumenű változással.  

 

A válaszadók életkora alapján megállapítható, hogy a legnagyobb része 38,60 %-a (44 fő) 30 

és 40 év közötti, 17,54 %-a (20 fő) 50 és 60 év közötti, 14,91 %-a (17 fő) 20-30 illetve 40-50 

év közötti, 4 fő pedig (3,51 %) nem adta meg életkorát (2. ábra). 
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2. ábra: A válaszadók életkora 

 

 

Az életkori adatok alapján feltételezhető, hogy a válaszadók döntő többsége nem ma kezdte 

szakmai pályafutását, ezáltal biztosítottnak vélhető a válaszadók szakmai hozzáértése.  

 

3. ábra: A válaszadók munkaköre 
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A válaszadók beosztását bemutató diagramról (3. ábra) leolvasható, hogy az adatokat 

szolgáltatók közel fele 45,61 %-a (52 fő) vezető beosztásban dolgozik, ha ezt a kategóriát 

együtt értelmezzük az alelnökökkel (3,51%), illetve az elnökségi tagokkal (2,63%), akkor ez 

az arány már 51,75% (59 fő).  

Környezeti nevelőként 10 fő dolgozik, ez az egészhez viszonyítva 8,77%-ot jelent. Közel 

azonos aránnyal szerepelnek a titkár, irodavezető (13 fő), projektvezető (12 fő) pozíciót 

betöltők, illetve az egyéb munkakörben dolgozók (11 fő).   

 

Információt gyűjtöttem a válaszadó szervezetek főbb tevékenységi területéről, egy átvezető 

kérdés segítségével, ezt az alábbi diagram szemlélteti (4. ábra). 

 

4. ábra: Főbb tevékenységi területek 

 

 

Erre a kérdésre több választ is megjelölhettek, így összesen 425 db jelölés érkezet, melyek 

eloszlása az alábbi volt.  

A környezeti nevelés bizonyult a legnépszerűbb tevékenységi körnek, hiszen 20, 94 %-ot ért 

el. Ezt követően a természetvédelem (17,41%) és a környezetvédelem (16,94 %) közel azonos 

arányban szerepel főbb tevékenységi körként. 
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A klíma (5,41%) és az energia (4,91 %) került a harmadik leggyakrabban jelölt kategóriák 

közé, majd 4,00 %-kal a hulladékgazdálkodás, illetve 3,06 %-kal az állatvédelem került 

jelölésre.  

A válaszadó szervetek igen kis része foglalkozik fogyasztóvédelemmel, ezt a kategóriát 2,82 

%-ban jelölték be.  

Az egyéb kategória 7,29 %-ot ért el, a válaszadók közül 31 szervezet írt be általam nem 

feltüntetett tevékenységi kört, a leggyakrabban (4 szervezet) a sportot, a kutatást, a 

hagyományőrzést és a programok szervezését pedig 3 szervezet írta be. Ezek mellett olyan 

tevékenységi körök kerültek még bele az összesítésbe, mint vidékfejlesztés, természetjárás, 

egészséges életmód, fenntarthatóság (2-2 szervezet jelölte), illetve 1-1 válaszadó hiányolta az 

alábbiakat: civil érdekképviselet, táj rehabilitáció, élelmiszer biztonság, anti-atom, barlangi 

mentések, jogi tanácsadás, média, oktatóanyag fejlesztés, állattenyésztés és állatbemutató, 

turizmus, faluszépítés.  

Összességében elmondható, hogy az általam megjelölt kategóriák nagymértékben lefedték a 

hazai zöld civilek tevékenységi körét. Valamint megállapítható, hogy a hazai NGO-k 

többnyire „több lábon állnak”, csupán néhány olyan szervezet volt, amelyik egyetlen fő 

tevékenységi kört jelölt volna be (13 db).  

 

A továbbiakban áttérek kutatásom fő témájára, a környezeti nevelésre, illetve az ezt érintő 

kérdésekre érkezett válaszok elemzésére. 

 

Az előzőekben is kiderült, hogy a válaszadók nagy része foglalkozik környezeti neveléssel, 

hiszen 20,94 % jelölte fő tevékenységi területének. A „Foglalkozik-e az Önök szervezete 

környezeti neveléssel?” kérdésre kapott válaszok segítségével két részre osztottam a 

válaszadók táborát. Ezt szemlélteti a következő diagram (5. ábra):  
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5. ábra: Foglalkozik-e az Önök szervezet környezeti neveléssel? 

 

 

A válaszadók 91, 23 %-a foglalkozik környezeti neveléssel a rendelkezésre álló adatok 

alapján. Ebbe a csoportba beletartoznak azok a szervezetek is, amelyek ugyan végeznek 

környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységet, azonban az nem tartozik főbb tevékenységi 

területeik közé.  

6. ábra: A környezeti nevelés hangsúlyossága 

 

 

Az adatok elemzése során megállapítható, hogy a mintában szereplő civilek 12,28 %-a 

számára (14 db) a legfontosabb a környezeti nevelés valamint 53,51 % (61 db) nagyon 

fontosnak jelölte meg ilyen irányú tevékenységeit. Közepesen fontosságról a válaszadók 19,3 

%-a (22 db) nyilatkozott. A környezeti nevelési tevékenység 5 szervezet (4,39 %) számára 
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kicsit fontos, 2 szervezetnek (1,75 %) pedig nem fontos. Az előző kérdésre adott válaszokkal 

összhangban itt is megállapítható, hogy a szervezetek 8,77 %-a (10 db) egyáltalán nem 

foglalkozik környezeti neveléssel.  

 

A környezeti nevelési tevékenységek leggyakrabban pályázatok részét képezik (36,11 %), 

egy-egy sikeres pályázat elengedhetetlen feltétele valamilyen környezeti nevelési tevékenység 

végzése. Második helyen az 31,94 %-kal az iskolai felkérésre megvalósult ténykedések 

állnak.  

Az esetek 12,96 %-ában pedig cégek, illetve egyéb szervezetek megkeresése jelenti a 

környezeti nevelési tevékenységek alapját. Kis mértékben (8,33 %) fordulnak elő szülői 

felkérésre megvalósult programok. A válaszadók 10,65 %-a jelölt meg az előre megadott 

kategóriákon kívüli más választ is, a legjellemzőbbek az önkéntes alapon megvalósuló 

tevékenységek, az önkormányzati felkérések sem elhanyagolható fontosságúak. Mindezt 

szemlélteti a következő ábra (7. ábra).  

 

7. ábra: A környezeti nevelés tevékenységek általában 

 

 

Az NGO-k által végzett környezeti nevelési tevékenységek gyakorisága sem mutat egységes 

képet, az erre vonatkozó kérdés válaszainak összegzését az alábbi ábrán tekinthetjük meg (8. 

ábra). 
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6. ábra: A környezeti nevelés tevékenységek gyakorisága 

 

 

Napi szinten a szervezetek 13,46 %-a (14 db) foglalkozik környezeti neveléssel, valószínűleg 

ez a főbb tevékenységi területük is.  Hetente 21 db (20,19 %), míg havonta 24 db NGO (23,08 

%) végez ilyen irányú cselekvést.  

Az évente 1-2 alkalommal kategóriába tartozó 9 db szervezet, mely 8,65 %-ot tesz ki 

általában valamilyen jeles naphoz kötődően végzi ilyen irányú nevelő tevékenységét. Évente 

több alkalommal 33 db (32,99 %), valamint az egyéb kategóriába tartozó 2 db (1,8 %), 

ezekben az esetekben általában időszakosan végzett tevékenységekről beszélhetünk (pl. 

tavasztól őszig). 

A környezeti nevelés módszertanának tárháza végtelen, azonban van jó néhány olyan 

tevékenység, amelyek a leginkább „használatban vannak”. Ezekről készült a következő 

diagram (9. ábra). 
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9. ábra: Alkalmazott környezeti nevelési módszerek 

 

 

A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy leggyakrabban előadások tartására 

kerül sor, az esetek 22,59 %-ában. Közel azonos aránnyal szerepelnek a környezetvédelmi 

akciónapok (17,17 %) (pl. szemétszedés, egy nap az erdőért), valamint 18,37 %-ot kaptak a 

jeles napok (pl. Víz világnapja, Föld napja). Gyakran szerveznek vetélkedőket is a különböző 

civil szervezetek (15,36 %), ezek többnyire többfordulós vetélkedők, a kitöltött feladatok 

hagyományos postai úton is visszaküldhetőek, de egyre gyakrabban találkozhatunk interneten 

zajló vetélkedőkkel is (pl. „Zöld Szemfüles” Természetismereti Vetélkedő).  

Az erdei iskolát, mint környezeti nevelési módszert 9,34 %-ban jelölték be a szervetek, a 

szakkör tartozik a kevésbé alkalmazott formák közé (2,06 %). Az egyéb kategóriában érkező 

válaszok sem hanyagolhatóak el, hiszen 11,14 %-ban jelölték, illetve egészítették azt ki, az 

alábbiakkal: táborok, terepi programok, túrák, foglalkozások, bemutatók, tanártovábbképzés, 

valamint tematikus hetek, internetes segédanyagok és kiállítások.  

 

Az alkalmazható módszerek mellett talán már csak a felhasználható szemléltetőeszközök 

rendelkeznek szélesebb palettával. A kutatásban résztvevők által használt eszközök 

százalékos megoszlását mutatja be a következő ábra. (10. ábra). 
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10. ábra. Civil szervezetek által használt szemléltetőeszközök 

 

 

A leggyakrabban alkalmazott szemléltetőeszköznek a képek, ábrák (20,43 %) bizonyultak, ezt 

követően a szakkönyvek (16,67 %). A videofilmek is elég nagy népszerűségnek örvendenek 

(14,25 %), a hangfelvételek azonban már kevésbé kedveltek (6,18 %). A számítógépes 

programok használatának 11,82 %-os aránya pozitív eredmény, hiszen a mai modern, 

számítógépekkel vezérelt világban, amelynek a gyerekek már egészen kiskoruktól részesei 

nehéz felhívni a figyelmüket az úgymond hagyományos szemléltetőeszközök segítségével. 

Azonban nem elhanyagolhatók az ilyen típusú kellékek sem, mint például az élő anyag vagy 

preparátum használata, melyet a megkérdezettek a többi eszközhöz viszonyítva 10,75 %-os 

arányban alkalmaznak. A maketteket (5,91 %) és a táblarajzot (5,56 %) alkalmazzák a 

legkevesebben. A megkérdezettek között szerepel olyan szervezet is, amelyik egyáltalán nem 

használ segédeszközt környezeti nevelési tevékenysége során (0,81 %). A 8,31 % jelölést 

kapott egyéb kategóriában az alábbiakat jegyezték meg a kitöltők: saját szemléltető eszközök, 

terepi segédeszközök, internet, kérdőívek, rejtvények, oktatási mappa, kiadványok. 

Megállapítható, hogy terjedőben van a modern szemléltető eszközök használata. 

 

A kutatásban részt vevő környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek 85,5 %-a kapcsolódik 

be valamilyen formában az iskolai környezeti nevelésbe (11. ábra). 
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11. ábra. Bekapcsolódnak-e valamilyen formában az iskolai környezeti nevelésbe? 

 

 

Az iskolai környezeti nevelésbe való bekapcsolódásnak is több féle formája lehetséges, ezek 

bemutatására szolgál a következő diagram (12. ábra). 

A legtöbb szervezet, amelyik szerepet vállal az iskolai környezeti nevelésben többféle módon 

is részt vesz az ilyen típusú oktatásban. Csupán néhány olyan szervezet van, amelyik csak 

egyféle módon általában előadások tartásával, ritkábban szakkör vagy vetélkedő szervezéssel, 

filmvetítéssel, esetleg túrák vezetésével foglalkozik.  

 

12. ábra. Környezeti nevelés formái iskolai keretek között 
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Leggyakrabban előadásokat tartanak (26,12 %), ezek általában tanórai keretek között, 

tanteremben valósulnak meg, témájuk sokféle lehet, a civil szervezet tevékenységi köréhez 

kapcsolódóan szinte bármiről szólhatnak. A vetélkedők szervezése szintén népszerű 

tevékenység, hiszen 17,87 %-os aránnyal szerepel a mintában. Legelterjedtebbek talán a 

természetismereti vetélkedők.  A túrák (15,12 %) és a táborok szervezése (14,9 %) szorosan 

összekapcsolódó tevékenységek, hiszen a legtöbb tábor részét képezik a túrák (p. kerékpáros 

túra, gyalogos túra stb.). Ez alapján az itt kapott értékek között előfordulhat némi átfedés. Az 

ilyen típusú tevékenységek azonban leggyakrabban nem konkrétan iskolai keretek között 

valósulnak meg.  

A filmvetítések (9,97 %) szintén megvalósulhatnak egy-egy tanóra keretében, a szakkörök 

(6,87 %) leggyakrabban délutáni elfoglaltságot jelentenek mind a diákok, mind a szakkört 

vezető számára.  

Erdei iskolák üzemeltetését 5,50 % jelölte, az itt folytatott oktatás kizárólag szorgalmi 

időszakban valósulhat meg, egyes oktatási intézmények kötelezővé is tehetik (ezt 

leggyakrabban környezeti nevelési programjuk tartalmazza. Az ilyen típusú környezeti 

nevelési tevékenység többnyire egy egész osztály részvételét jelenti. 

 Az egyéb kategóriában (4,47 %) feltüntetett további lehetőségek tanártovábbképzés, 

témanapok, közös program oktatási intézményekkel, oktatási anyag fejlesztés, biobüfé 

működtetése. 

 

Az egyes oktató-nevelő tevékenységek különböző témakörök köré szerveződnek, ezek 

prezentálására készült az alábbi diagram (13. ábra). 
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13. ábra. Témakörök 

 

 

A vizsgálatban részt vevő környezeti nevelők a kutatás eredményei alapján leggyakrabban a 

természetvédelemről általában kategóriát jelölték be (18,17 %), ezt követően azonos értékkel 

szerepel a diagramban a környezetszennyezések és környezeti problémák valamint a 

fenntarthatóság, mindkét terület 15,73 %. Az állatvilághoz fűződő nevelő ténykedések értéke 

14,4 %, míg a növényvilághoz kapcsolódóan 13,07 %-os értéket hozott a vizsgálat. Nemzeti 

parkokról és védett természeti területekről szóló oktató tevékenységet a válaszadók 12,53 %-a 

végez. Speciálisabb területnek minősül az egészség- és fogyasztóvédelemhez kapcsolódó 

bármilyen környezeti nevelési tevékenység, ennek értéke 6,93 %. Az egyéb kategóriát, mint 

válaszlehetőséget 3,47 %-os arányban választották, ide olyan témaköröket soroltak fel a 

válaszadók, mint a hagyományőrzés, kézművesség, helyi természeti értékek bemutatása, 

hulladék-megelőzés, hulladékgazdálkodás, egy-egy jelölés szerepelt az alábbiak mellett: 

csillagászat, geológia, komposztálás, éghajlatvédelem, energia felhasználás stb. 

 

Mint általában a legtöbb dologról, így a környezeti nevelésről is elmondható, hogy valamilyen 

mértékű költséggel járnak, ennek mértéke változó attól függően, hogy milyen tevékenységről 

van szó. Kérdőívem segítségével információt gyűjtöttem arról, hogy a civil szervezetek által 

végzett nevelő munkákat milyen forrásokból, kik finanszírozzák (14. ábra).  
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14. ábra. Környezeti nevelési tevékenységek finanszírozása 

 

 

Az NGO-k által végzett környezeti nevelési tevékenységekhez szükséges anyagi forrásokhoz 

leggyakrabban a különféle pályázatok során jutnak hozzá a szervezetek, az esetek 38,10 %-

ában beszélhetünk ilyen típusú finanszírozásról. Saját forrásból is nagyon sok esetben 

végeznek környezeti nevelést (26,41 %).  Az ilyen típusú finanszírozási formák együtt közel 

65 %-ot tesznek kis. A fennmaradó 35,49 % az alábbi arányban oszlik meg: oktatási 

intézmények (9,96 %), magánszemélyek (6,93 %), cégek (4,33 %), egyéb (5,63 %) (pl.: 

önkormányzatok, egyéb szervezetek, SZJA 1 %). 

 

Környezeti neveléssel sokan és sokféleképpen foglalkozhatnak, így egy kérdés segítségével 

felmértem, hogy a kutatásban részt vevő szervezetek szerint kinek, mekkora szerepe van a 

környezeti nevelésben, öt szereplő osztályozására kértem őket (1-5 terjedő skálán) (15.- 19. 

ábra). 
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15. ábra Szülők szerepvállalása 16. ábra Oktatási intézmények-pedagógusok 

  

 

17. ábra Civil szervezetek 

 

18. ábra Cégek 

  

 

19. ábra Média szerepvállalása 
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Az előző oldalon látható diagramok szemléltetik az egyes szereplők kapott osztályzatait. Jól 

látható, hogy a válaszadók véleménye szerint a szülőkre hárul a legnagyobb rész, 62,28 %-os 

arányban kapott 5-ös osztályzatot ez a kategória (15. ábra). Második helyen az oktatási 

intézmények-pedagógusok szerepelnek (49,12 %) (16. ábra). Harmadik helyen közel azonos 

arányban szerepelnek a civil szervezetek valamint a média. Az NGO-k szerepe 30 % szerint a 

legfontosabb (5-ös osztályzat), 41 % szerint pedig nagyon fontos (4-es osztályzat), az utóbbi 

tehát a média szerepe is hasonló eredményt ért el. Mindkét kategóriában (5-ös, 4-es 

osztályzat) 41 %-ot eredményezett az összesítés. Legkisebb, de el nem hanyagolható szerepe 

a cégeknek van, magasabb értékeket a 1-3 osztályzatok esetében kapott, 34,21 % szerint a 

cégek szerepe közepesen fontos a környezeti nevelés során.  

Ezek az eredmények jól szemléltetik a környezeti nevelést, mint egészen életen át tartó 

folyamatot, mely már egészen kisgyermekkorban a családon belül, a szülők aktív 

részvételével veszi kezdetét. Később ebbe a folyamatba kapcsolódnak be az oktatási 

intézmények, valamint a pedagógusok, majd ehhez kapcsolódik be a civil szervezet által 

végzett környezeti nevelő tevékenység.  

 

Ezt követően a kérdőívemben két nyitott kérdés következett a civil szervezetek által végzett 

környezeti nevelés előnyeire és hátrányaira vonatkozóan, ennek értékelését dolgozatom 

későbbi részében teszem meg.  

 

Kíváncsi voltam arra is, hogy a válaszadók szerint egyáltalán szükség van-e a civil 

szervezetek által megvalósított környezeti nevelési tevékenységekre. A kapott válaszok 

diagrammal történő szemléltetését ebben az esetben nem tartom fontosnak, hiszen egyöntetű 

eredmény született, azaz a válaszadók 100%-a szerint szükséges az NGO-k környezeti 

nevelési tevékenysége.  

 

Környezeti nevelési tevékenység azonban nem végezhető megfelelő előképzettség nélkül, így 

felmértem a kitöltők véleményét arra vonatkozóan, hogy szükségesnek tartják-e a környezeti 

neveléssel kapcsolatos oktatást, van-e igény ilyen típusú oktatásra. A válaszadók 99,12 %-a 

véli úgy, hogy szükség van környezeti neveléssel kapcsolatos oktatásra, egyetlen egy személy 

vélte úgy, hogy erre nincs szükség. Ezt az eredményt ábrázolja a következő oldalon látható 

diagram (20. ábra). 
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20. ábra Szükség van-e környezeti neveléssel kapcsolatos oktatásra? 

 

 

A környezeti neveléssel kapcsolatos oktatás szükségessége mellett, annak formájára 

vonatkozóan is kértem a vizsgálatban résztvevők véleményét. Az adatok összegzése után az 

alábbi eredményt kaptam (21. ábra).  

 

21. ábra Környezeti neveléssel kapcsolatos oktatás formája 

 

 

Legtöbben az alapképzésben zajló ilyen típusú szakokat hiányolják (23,43 %), közel hasonló 

eredményt ért el a tanfolyam, mint képzési forma (22,73 %). Majd a felsőfokú szakképzés 

(20,98 %), illetve a posztgraduális képzés (17,24 %) következett. Legkisebb arányban (12,24 

%) gondolják úgy, hogy szakmérnöki képzésre lenne szükség ilyen téren. Az egyéb 
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kategóriában további lehetőségeket jelöltek meg (pl. tanárképzés keretében, civil képzés, 

bemutató helyek, digitális (internetes) módszertan, szabadegyetem és alkalmi előadások), 

ezek aránya csupán 3,15 % volt. 

 

A továbbiakban kitérek a korábban említett két nyitott kérdés elemzésére, amely a civil 

szervezetek által végzett környezeti nevelés előnyeit és hátrányait taglalja, hiszen mint 

mindennek, ennek a tevékenységnek is vannak pozitív és negatív oldalai egyaránt.  

A kapott válaszok nagyfokú variabilitást mutatnak, így azok összegzése nem egyszerű feladat.  

 

Civil szervezetek által végezett környezeti nevelő munka előnyei: 

 

A kapott válaszok egyikében olvasható, hogy az NGO-k által végzett környezeti nevelési 

tevékenység elsősorban hiánypótló nevelési tevékenységnek számít. Míg mások szerint: 

„Legalább van, aki csinálja.”, „Élni fogsz holnap is!”,” Pótolják a hazai oktatási rendszer 

hiányosságait a környezeti nevelés terén és kiegészítik a tantermi oktatást terepi 

környezetben.”, ezek alátámasztják azt a tényt, amelyet egy korábban értékelt kérdés 

eredményeként kaptam, mely megállapította a civilek környezeti nevelési tevékenységének 

szükségességét.  

A válaszok összegzése után elmondható, hogy az alábbi válasz megfelelően reprezentálja a 

legfontosabb előnyt: „az oktatási intézményektől eltérő látásmóddal és ismeretekkel 

rendelkezik, így a hagyományos iskolai tanterv mellett a diákok ezeket is megismerik. Olyan 

programokon, helyszíneken is részt vehetnek így a diákok, amelyeken az iskola keretein belül 

nem”.  

Mindemellett közvetlenül érik el a diákokat, így egy kitöltő szerint a „családot leszámítva 

mindenkinél nagyobb hatékonyságot érhetünk el”, egy másik véleménye az alábbi: 

„Szerintem a civil szervezetek az iskolával, szülőkkel összefogva, együtt tud tenni a 

nevelésért”.  

Alapvetően egy egészen más megközelítésben folynak a környezeti nevelési tevékenységek, 

eltérnek a megszokott tanári gondolkodástó. Nincs meg az ún. tanár-diák hierarchia, a 

környezeti nevelők egyenlő félként kezelik a diákokat. A gyerekek úgymond egy külső 

szereplő segítségével jutnak információhoz.  Ugyanakkor a merev tanórai keretek sem 
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kötöttek, nem a tanítandó tananyagon van a hangsúly, alapvetően kiegészítik az oktatási 

intézmények által átadott ismeretanyagot.  

Az ilyen típusú nevelő munka egyúttal interdiszciplináris megközelítést, valamint holisztikus 

szemléletmódot foglal magában. Rugalmas, hiszen az adott körülményekhez alkalmazkodik, 

élményközpontú, nem kizárólag az ismeret átadására korlátozódik, hanem törekszik arra is, 

hogy a gyerekek önmaguk fedezzék fel az új ismereteket, interaktív, cselekvésre ösztönző. 

Innovatív, új pedagógia módszerek bevonásával tevékenykednek (pl. drámapedagógia).  

Mindezek mellett fontos jellemző, előny az ötletesség, a kreativitás, a saját ötletek 

megvalósítása, megfelelő szemléltetőeszközök, módszerek, módszertani segédeszközök 

kidolgozása.  

Az oktató-nevelő tevékenységet végzők sok esetben önkéntes alapon, úgymond hobbiszinten 

vállalják az ilyen típusú feladatokat. Így mindenképpen lelkiismeretesek, hittel, szívvel, 

végzik az ismeretek átadását, ugyanakkor kellő mértékű szakmai felkészültséggel 

rendelkeznek. Fontos a személyes ráhatás, a pozitív példa mutatása, nem „katasztrófa 

pedagógiáról” van szó, amely csak az egyre súlyosbodó környezeti problémákkal foglalkozik, 

hanem a gyerekek bevonásával, megoldásokat keres, tényleges célja a környezettudatos 

magatartás kialakítása.  

Alkalmas több generáció egyidejű bevonására, így nem csak a gyerekek, hanem akár a szülők, 

pedagógusok környezeti nevelése is megvalósul, mindez természetközpontú megközelítésben.  

Jellemző a civil szervezetekre a szerteágazó kapcsolatrendszer, szoros kapcsolatot építenek ki 

más civil szervezetekkel, ugyanakkor a gazdasági szektor szereplőivel is, ennek ellenére 

függetlenek, így a nagyfokú függetlenség áthatja környezeti nevelő munkájukat is. A jól 

szervezett kapcsolati rendszer eredményeképpen több szervezet összefogásával hatékonyabb 

munkát képesek végezni.  

Mivel civil tevékenységről beszélünk így jellemző az önzetlenség, a gazdasági és politikai 

érdekektől egyaránt mentes tevékenység.  

Pénzügyi szempontból sok esetben hatékonyabbak, hiszen gyakran ugyanazért a pénzért jobb 

minőségű munkát végeznek, mint például egy cég, a korábban már említett önkéntességről 

sem feledkezhetünk míg, mivel sok esetben a végeznek környezeti nevelő munkát önkéntes 

alapon. 
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NGO-k által végzett környezeti nevelési tevékenység hátrányai, nehézségei: 

 

A következő néhány gondolatban szeretném összefoglalni a kérdőívet kitöltők által megjelölt 

hátrányokat, nehézségeket, amelyek környezeti nevelő munkájukat érintik. 

A leggyakrabban említették a pénzügyi problémákat, a finanszírozási nehézségeket. Nagyon 

sok olyan szervezet van, amelyik pályázati forrásokból végzi tevékenységét, illetve tartja fent 

magát. A pályázati források azonban egyre szűkülnek, kevés az egyéb támogató, a befizetett 

tagdíjak aránya is csekélynek mondható. A financiális problémák eredményezik többek között 

az infrastruktúra, ismertető anyagok, kiadványok, szemléltető eszközök hiányát.  

Az állam szinte alig vállal részt a környezeti nevelésben, nem támogatja kellő mértékben a 

civil szektor tevékenységét, a folyamatosan változó törvényekre, előírásokra sok szervezet 

nem képes megfelelő gyorsasággal reagálni.  

A civil szektor társadalmi elfogadottságának alacsony szintje is nehézséget jelent, a 

közvélemény még nem fogta fel a környezetvédelmi tevékenységek súlyát.  

Gyakran önkéntesek végzik a nevelő-oktató munkát, akik között előfordulhatnak lelkes 

önjelöltek, akik nem rendelkeznek kellő szakmai felkészültséggel. Az önkéntes munka 

hátránya, hogy korlátozott a rendelkezésre állás, nem rendszeres a tevékenység. Ugyanakkor 

nem biztos, hogy az előadók rendelkeznek kellő pedagógiai képzettséggel a fegyelmezésre, 

vagy a figyelem állandó ébrentartására.  

Megemlítették többen a szakemberek fluktuációját, amely nagyrészt az anyagi nehézségek 

eredménye, sokan otthagyják a civil pályát és biztosabb megélhetési forrást keresnek.  

Több válaszadó szerint gyakran nagyfokú az érdektelenség a célközönség körében, illetve a 

pedagógusok részéről is találkozhatunk érdektelenséggel. A kérdőív egyik kitöltőjének 

véleménye az alábbi: „Több esetben pályázati forrás, azaz ingyenesség biztosítása sem 

elegendő ahhoz, hogy az intézmények szakpedagógusai rászánják az időt és energiát a 

programot végrehajtandó gyerekek beszervezésére, a részvétel biztosítására. Ez mindenkitől 

plusz időt és energiát kér, nem biztos, hogy anyagilag a pedagógust is finanszírozza a 

pályázati forrás, de a program végrehajtása sokszor az ő visszahúzódásuk, passzivitásukon 

múlik.” 

A nagyfokú érdektelenség elkerülése miatt szüksége az oktatási intézményekkel való 

folyamatos kapcsolattartás, gyakran azonban kizárólag olyan intézményekhez jutnak el a 

környezeti nevelési programok, amelyek egyébként is elkötelezettek a témában.  
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Szintén a fenti nehézségeket igazolja az alábbi válasz: „Nagy a távolság a civilek és az iskola 

módszertana között, ezért gyakran nehéz beépíteni a módszertant (pl. csoportmunka nem 

általános az iskolákban). A tanárok bevonása nem tisztázott az ilyen folyamatokba. Nincs 

visszacsatolás, nem nyomon követhető - hatásai egyáltalán nem mérhetőek. Szolgáltatást 

nehéz eljuttatni az iskolák számára - még ha ingyenes is (nincs infó, kevés a közvetlen 

kapcsolat). Nincs koherens stratégia, ezért sok a duplikáció, párhuzamos folyamatok, ahelyett, 

hogy egymást erősítenék, és átlátható lenne, hogy mit történik az országban, pl. milyen 

oktatási anyagok vannak” 

Ha a diákok szempontjából nézzük a dolgot, akkor egyrészt nehézség az, hogy egyébként is 

túlterheltek, másrészt sokszor hiányzik a családi nevelés. Nem mindig alakul ki kötődés a 

résztvevők között, a gyerekek ingerküszöbét sok esetben nehéz átlépni. Részükről is 

megfigyelhető valamilyen fokú érdektelenség. Saját tapasztalatom, hogy az alsó 

tagozatosokkal közvetlenebb kapcsolatot lehet kialakítani, sokkal inkább partnerek egy-egy 

előadás során, mint a felső tagozatosok. Továbbá tapasztalható a gyerekek kommunikációs 

készségének, aktivitásának hiánya, nehéz őket szóra bírna. Mindezek leküzdésére szükség van 

újszerű környezeti nevelési módszerek kidolgozására.  

Akadályt jelent az is, hogy a környezeti nevelés nem kap elég figyelmet sem az iskolában, 

sem otthon, sem a médiában.  
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5. Következtetések, javaslatok: 

 

Kutatásom elvégzése, valamint a kapott eredmények feldolgozása és kiértékelés során kapott 

eredmények megerősítik az a tényt, hogy a civil szervezetek jelenléte és aktív működése 

elengedhetetlenül fontos része egy ország működésének. 

Szükség van az ún. zöld civil szervezetek szerepének erősítésére. Ez azonban nagyon sokrétű 

folyamat, egyrészt növelni kell a szervezetek társadalmi ismertségét, elismertségét, másrészt 

szorosabb kapcsolat kiépítésére van szükség mind az állami, mind a gazdasági szférával. 

A környezet- és természetvédelmi területet illetően is fontos szerep jut az NGO-knak. Az 

állami természetvédelmi szervek mellett a második legfontosabb olyan rétegről van szó, 

amely elkötelezett a természet- és környezetvédelem iránt. 

A fenti kérdéskörben javaslataim az alábbiak: 

- szorosabb kapcsolat kialakítása az állammal, állami szervekkel, valamint a gazdasági 

szférával 

- szintén szorosabb kapcsolat kialakítása a társadalommal, hatékonyabb 

szemléletformáló rendezvények, esetleg „egyesület nyílt napok” szervezése, ahol 

bepillantást nyerhetnek az érdeklődők egy-egy civil szervezet mindennapjaiba. 

- sztereotípiák leküzdése, melyek szerint a civilek nem tesznek mást csak tiltakoznak, 

fához láncolják magukat 

- központi koordináló szervezet létrehozása 

- hatékonyabb marketing- és reklámtevékenység 

- nagyobb hatókör biztosítása a civil társadalom számára. 

Mivel dolgozatom fő témáját a környezeti nevelés kérdésköre képezte, így a továbbiakban 

erre vonatkozóan fejtem ki következtéseim és javaslataim. 

A környezeti nevelési tevékenység keretein belül is óriási szerep hárul a civil szervezetekre, 

ahogy az előző fejezetben is olvasható, úgymond hiánypótló oktató-nevelő tevékenységet 

végeznek. Hiszen az oktatási intézmények sok esetben nem rendelkeznek megfelelő hátérrel 

hatékony környezeti nevelés végzéséhez. Mind a pedagógusok, mind a diákok túlterheltek, az 

előírt tananyag, ismeretanyag átadása mellett sokszor a kellő motiváció megléte esetében 

sincs lehetőség egyéb témakörök feldolgozására. Így gyakran a környezeti nevelés főbb 

témakörei is háttérbe szorulnak. 
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Ugyanakkor a civilek részéről, mind a pedagógusok részéről tapasztalhatunk hiányosságokat. 

Nem törvényszerű, de előfordulhat, hogy a pedagógusok nem rendelkeznek kellő 

környezetvédelmi-, természetvédelmi ismeretekkel, ugyanakkor a környezeti nevelést végzők 

esetében is előfordulhat, hogy nem rendelkeznek szükséges pedagógia ismeretekkel. Ezeknek 

a hiányosságoknak a leküzdésére javaslom olyan képzések szervezését, ahol a pedagógusok 

és a környezeti nevelő tevékenységet végzők kölcsönösen tapasztalatot cserélhetnek. 

Illetve javaslom a természetvédelmi mérnöki képzés tantervébe pedagógiai ismeretek 

bevezetését a meglévő környezeti nevelés című tantárgy mellé, ugyanakkor véleményem 

szerint ezek oktatására az alapképzésben is szükség lenne. Valamint mivel a kérdőív 

kiértékelés során fény derült arra, hogy szükségét látják a civil szervezetek környezeti 

neveléssel kapcsolatos oktatásra, így javasolható az ilyen típusú oktatás megvalósítása (pl. 

tanfolyami keretek között, alapképzésben, posztgraduális képzésben). 

További javaslataim: 

- nagyobb nyilvánosság elérése a környezeti nevelési tevékenységeket illetően, nagyobb 

médiavisszhang elérése 

- szorosabb szakmai kapcsolat kialakítása oktatási intézményekkel, a meglévő 

kapcsolatok bővítése az oktatás minden szintjén 

- központi adatbázis létrehozása az aktívan működő civil szervezetekről, az általuk 

végzett tevékenységekről egyaránt. 

- civil környezeti nevelési katalógus létrehozása megyei szinten, amelynek lényege, 

hogy egy helyen összegyűjtve tartalmazza, hogy mely szervezetek milyen konkrét 

foglalkozásokat, előadásokat tartanak. A katalógus segítségével pedig az oktatási 

intézmények vagy pedagógusok könnyen megtalálják az általuk keresett 

programlehetőségeket.  Szükség van azonban a katalógusok eljuttatására a lehető 

legtöbb oktatási intézményhez, lehetőleg az állam bevonásával 

- „zöld osztálykirándulások” létrehozása, civil szervezetek bekapcsolódásával  

- a meglévő környezeti nevelési programok további működtetése szükséges 

- új programok, módszerek kidolgozása 

- civil gyakornoki program létrehozása 

- valamint önkéntes program, képzési lehetőségekkel.  
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Javaslataim megvalósításának nagy részére tapasztalataim szerint jelenleg is törekszenek a 

hazai civil szervezetek. Ugyanakkor mindenképen szükség van az újításra itt is, ugyanúgy 

ahogy az élet más területein.  
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Összefoglalás 

Kutatásom tárgyát a civil szervezetek (Non-governmental organization –NGO), illetve ezek 

környezeti nevelési tevékenységei képezték.  

Az interneten zajló kérdőíves kutatásom során 114 db magyarországi civil szervezetről 

gyűjtöttem adatokat. Ezek kiértékelése után megállapítható, hogy a hazai ún. zöld civil szféra 

fontos szerepet vállal a felnövekvő generáció környezettudatosabbá nevelésében.  

A hazai civil szervezetek nagy része több fő tevékenységi területtel is rendelkezik (pl.: 

környezeti nevelés, természetvédelem, környezetvédelem, lakossági szemléletformálás).  

A vizsgálatban részt vevők több mint 90 %-a foglalkozik környezeti neveléssel. A nevelési 

tevékenység gyakoriságáról elmondható, hogy sok szervezet évente több alkalommal végzi a 

nevelő munkát. Az ilyen típusú tevékenységek leggyakrabban pályázatok részét képezik, vagy 

iskolai felkérésre valósulnak meg.  

Az alkalmazott környezeti nevelési módszerek igen sokrétűek, a szervezetek gyakran tartanak 

előadásokat, szerveznek foglalkozásokat zöld jeles napokra (pl. Víz világnapja, Föld napja), 

környezetvédelmi akciónapokat szerveznek (pl. szemétszedés), illetve vetélkedők, táborok 

szervezésével is foglalkoznak.  

A környezeti nevelő tevékenység során felhasznált segédeszközök, szemléltető eszközök 

szintén színes palettával rendelkeznek. Az olyan modern szemléltetőeszközök használata, 

mint pl. számítógépes programok, animációk egyre inkább elterjedőben vannak a 

hagyományos szemléltetőeszközök (pl. képek, ábrák, makettek, modellek) mellett.  

A szervezetek nagy része az iskolai keretek között zajló környezeti nevelési tevékenységekbe 

is bekapcsolódik, ennek módszerei a tanórai keretek között tartott előadások, filmvetítések, 

valamint a különféle táborok, vetélkedők és az erdei iskola.  

A leggyakoribb témaköröknek az általános természetvédelem, a fenntarthatóság, valamint a 

környezetszennyezések, környezeti problémák bizonyultak.  

A tevékenységek finanszírozását illetően elmondhatjuk, hogy leggyakrabban pályázati 

források biztosítják a szükséges anyagi forrásokat, megeshet, hogy maga a szervezet, de csak 

ritkán fordul elő, hogy az állam vagy cégek finanszírozzák a környezeti nevelési 

folyamatokat.  

Az eredmények igazolják a környezeti nevelést, mint élethosszig tartó folyamatot, hiszen a 

válaszadók döntő többsége szerint a szülőké a legnagyobb szerep a gyerekek környezettudatos 

nevelésében, majd az oktatási intézmények-pedagógusok, illetve ezt kiegészítve a civil 

http://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization
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szervezetek játszanak nagy szerepet környezeti nevelésben. Nem hanyagolható el azonban a 

média szerepe sem.  

Általános előnye a civilek által végzett környezeti nevelőmunkának, hogy egy egészen új 

szemléletmóddal találkoznak a fiatalok, nem a megszokott tanár-diák rendszerben jutnak 

ismeretekhez, hanem egy úgymond külsőstől, aki egyenrangú félként kezeli őket. Előny 

továbbá a nagyfokú kreativitás, lelkesedés, valamint a kellő környezetvédelmi- és 

természetvédelmi ismeretek megléte. 

Hátrányként, illetve nehézségként nagyrészt az anyagi problémákat, finanszírozási 

nehézségeket említették a válaszadók, ehhez kapcsolódóan a pályázati rendszer 

bonyolultságát, a pályázatok hiányát, valamint a gyakran előforduló érdektelenséget, állami 

részről illetve társadalmi részről egyaránt.  

A kutatásomban részt vevők 100 %-a gondolja úgy, hogy szükség van a civil szervezetek által 

végzett környezeti nevelési tevékenységekre, valamint szükségesnek vélik környezeti 

neveléssel kapcsolatos oktatás létrehozását is (pl. alapképzésben, felsőfokú szakképzésben, 

tanfolyami keretek között). 

Összességében tehát a civil szervezetek bekapcsolódása a környezet- és természetvédelembe, 

valamint az általuk végzett környezeti nevelő munka nagymértékben hozzájárul az emberiség 

által okozott környezetpusztítás mérsékléséhez, valamint megelőzéséhez.  
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Internetes források: 

 

I1.: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600053.TV&celpara=#xcelparam 

(2012. április 11. 22. 48 h) 

 

I2: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV&celpara=#xcelparam 

(2012. április 11. 22. 50 h) 

 

I3: http://www.complex.hu/kzldat/t0300050.htm/t0300050.htm  

(2012. április 11. 22. 51 h) 

 

I4: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit10.pdf  

(2012. április 11. 22. 54 h) 

 

I5: http://portal.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg004.html  

(2012. április 11. 22. 52 h) 

 

I6: http://www.emla.hu/nosza/kutatas/vegtan.pdf 

(2012. április 11. 22.52 h) 

 

 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600053.TV&celpara=#xcelparam
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit10.pdf
http://portal.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg004.html
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Mellékletek 

 

1. számú melléklet 

Kísérőlevél: 

Tisztelt Válaszadó! 

Először is szeretnék Önnek bemutatkozni! Varga Renáta vagyok, jelenleg a Debreceni 

Egyetem Természetvédelmi mérnök MSc szakos, végzős hallgatója, valamint a nyíregyházi 

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület önkéntese. Végzős hallgatóként 

diplomamunka írás előtt állok. Mivel önkéntesként évek óta tevékenykedem a civil 

szektorban, illetve a környezeti nevelés területén, így dolgozatom témájául a hazai civil 

szervezetek és a környezeti nevelés kapcsolatát választottam.  

Arra keresem a választ, hogy az egyes civil szervezetek mennyire tartják fontosnak a 

környezeti nevelést, milyen eszközöket használnak munkájuk során, milyen nehézségeik, 

problémáik vannak. Vizsgálatomhoz egy kérdőívet készítettem, mely online felületen érhető 

el, az alábbi linken:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFkZzFuamExNkhhUUNyenROY

jAwY0E6MQ 

A kérdőíves felmérés konkrét célja, hogy a vizsgálatokba bevont civil szervezetektől 

információkat kapjak a következő kérdésekre: 

- milyennek látják ma hazánkban a környezeti nevelés helyzetét 

- milyennek ítélik a saját lehetőségeiket e téren 

- milyen forrásaik, nehézségeik és problémáik vannak 

- hogyan értékelik az egyes szervezetek önmaguk és munkatársaik viszonyát a környezeti neveléshez 

- mennyire tartják fontosnak a civil szervezetek jelenlétét a környezeti nevelésben. 

Kérem Önöket, hogy a kérdőív kitöltésével segítség diplomamunkám elkészítését, illetve 

amennyiben lehetőség van rá környezeti neveléssel foglalkozó munkatársuk töltse ki a 

kérdőívet.  

Együttműködésüket előre is köszönöm! 

 

Üdvözlettel: 

Varga Renáta 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFkZzFuamExNkhhUUNyenROYjAwY0E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFkZzFuamExNkhhUUNyenROYjAwY0E6MQ


60 

 

2. számú melléklet 

 

Kérdőív 

 

NGO-k szerepe a környezeti nevelésben 

Kérem, az alábbi kérdőív kitöltésével segítse diplomamunkám elkészítését. Melyben arra 

keresem a választ, hogy a civil szervezetek milyennek látják a környezeti nevelés hazai 

helyzetét, illetve milyennek ítélik a saját lehetőségeiket e téren. A kérdőív kitöltése névtelenül 

történik, a kitöltés során megadott adatokat bizalmasan kezelem, azok felhasználása kizárólag 

statisztikai célt szolgál. A kitöltés mindössze néhány percet vesz igénybe.  

 

1.  Szervezet neve:  

………………………………………………………………………………………… 

2. Szervezet székhelye: 

………………………………………………………………………………………… 

3. Mikor alakult a szervezet? 

………………………………………………………………………………………… 

4. Szervezet honlapja! 

………………………………………………………………………………………… 

5. Melyek a szervezet főbb tevékenységi területei? (Több válasz jelölhető.) 

 

o természetvédelem 

o környezetvédelem 

o fogyasztóvédelem 

o hulladékgazdálkodás 

o energia 

o klíma 

o állatvédelem 

o környezeti nevelés 

o lakossági szemléletformálás 

o egyéb: …………………………………………………………………….. 

 

6. Foglalkozik-e az Önök szervezet környezeti neveléssel? 

 

o igen 

o nem (Kérem, ugorjon a 17. kérdésre!) 
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7. Mekkora hangsúlyt kap a környezeti nevelés az Önök szervezetének életében? 

 

o nem fontos 

o kicsit fontos 

o közepesen fontos 

o nagyon fontos 

o a legfontosabb 

 

8. A környezeti nevelési tevékenységek általában (több válasz jelölhető): 

 

o pályázatok részét képezik 

o iskolai felkérésre valósulnak meg 

o szülői megkeresések alapján jönnek létre 

o cégek, egyéb szervezetek felkéréseire valósulnak meg 

o egyéb: …………………………………………………………………….. 

 

9. Milyen időközönként foglalkoznak környezeti neveléssel? 

 

o naponta 

o hetente 

o havonta 

o évente 1-2 alkalommal 

o évente több alkalommal 

o soha 

o egyéb: …………………………………………………………………….. 

 

10. Milyen környezeti nevelési módszereket alkalmaznak? (Több válasz jelölhető.) 

 

o környezetvédelmi akciónapok 

o jeles napok 

o erdei iskola 

o szakkör 

o vetélkedők 

o előadások 

o egyéb: …………………………………………………………………….. 

 

  



62 

 

11. Milyen segédeszközöket használnak környezeti nevelés során? (Több válasz 

jelölhető.) 

 

o szakkönyv 

o táblarajz 

o makettek, modellek 

o élő anyag, preparátum 

o képek, ábrák 

o hangfelvétel 

o videofilm 

o számítógépes programok 

o egyéb: …………………………………………………………………….. 

o nem használok segédeszközöket 

 

12. Bekapcsolódnak-e valamilyen formában az iskolai környezeti nevelésbe? 

 

o igen 

o nem (Kérem, ugorjon a 15. kérdésre!) 

 

13. Milyen formában vesznek részt az iskolai környezeti nevelésben? (Több válasz 

jelölhető.) 

 

o előadások tartása 

o filmvetítés 

o szakkörök szervezése 

o erdei iskola üzemeltetése 

o túrák szervezése 

o vetélkedők szervezése 

o táborok szervezése 

o egyéb: …………………………………………………………………….. 

 

14. Milyen témakörök köré szerveződnek az Önök környezeti nevelési tevékenységei? 

(Több válasz jelölhető) 

 

o természetvédelemről általában 

o növényvilág 

o állatvilág 

o környezetszennyezések, környezeti problémák 

o egészség- és fogyasztóvédelem 

o fenntarthatóság 

o nemzeti parkok, védett természeti területek 
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o egyéb: …………………………………………………………………….. 

 

15. Ki finanszírozza általában a szervezet környezeti nevelési tevékenységeit! 

 

o pályázatok 

o oktatási intézmények 

o a szervezet maga 

o magánszemélyek 

o cégek 

o állam 

o egyéb: …………………………………………………………………….. 

 

16. Értékelje, véleménye szerint kinek mekkora szerepe van a környezeti nevelésben? (1 – 

legkisebb szerep…5 - legnagyobb szerep) 

 

 

 

17. Kérem, néhány mondatban fogalmazza meg, milyen előnyei vannak a civil 

szervezetek által végzett környezeti nevelési tevékenységnek! 

 

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

 

18. Kérem, írjon néhány gondolatot a civil szervezetek által végzett környezeti nevelési 

tevékenységek hátrányairól, nehézségeiről!  

 

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

 

 

 
1 2 3 4 5 

szülők 
     

oktatási intézmények- pedagógusok 
     

civil szervezetek 
     

cégek 
     

média 
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19. Véleménye szerint szüksége van-e a civil szervezetek által végzett környezeti 

nevelésre? 

 

o igen, szükség van rá 

o nem, nincs szükség rá 

 

20. Ön szerint, van igény környezeti neveléssel kapcsolatos oktatásra? 

 

o igen, szükség van rá 

o nem, nincs szükség rá (Kérem, ugorjon a 23. kérdésre!) 

 

21. Milyen formában van szükség környezeti neveléssel kapcsolatos oktatásra? 

 

o tanfolyam 

o alapképzés 

o felsőfokú szakképzés 

o posztgraduális képzés 

o szakmérnök képzés 

o egyéb: …………………………………………………………………….. 

 

22. Kérem, adja meg milyen munkakörben tevékenykedik a szervezetnél! 

 

………………………………………………………………………………………… 

  

23. Kérem, adja meg a születési évét! 

 

…………………………………………………………………………………………  

 

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével segítette munkámat! 

 

 

Üdvözlettel: 

 

  Varga Renáta 

Természetvédelmi mérnök MSc hallgató 
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3. számú melléklet: 

Kutatásban résztvevő civil szervezetek 

1 
"Szép, tiszta Mendéért" Kiemelten 

Közhasznú Környezetvédelmi Egyesület 
Mende 

www.mendeizoldek.hu 

2 
Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú 

Egyesület 
Sátoraljaújhely 

www.azertke.hu 

3 
Állat és Természetvédők Budaörsi 

Egyesülete 
Budaörs 

budaorsiallatmenhely.hu 

4 Állatbarát Alapítvány Nyíregyháza allatbarat@allatbarat.com 

5 Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Balmazújváros bakcso.hu 

6 
Barlangkutatók ÉM Mentőszolgálatának 

Alapítványa 
Miskolc 

  

7 Be Fair! Alapítvány Budapest www.utajovobe.eu 

8 Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Röszke www.termeszetvedo.roszkenet.hu 

9 BOCS Alapítvány Székesfehérvár http://bocs.eu 

10 Bodrog Egyesület Bodrogolaszi www.bodrogegyesulet.hu  

11 Börzsöny Alapítvány Dunakeszi   

12 Budapesti Természetbarát Sportszövetség Budapest www.btssz.hu 

13 Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület Eger www.beke.org.hu  

14 
Castanea Környezetvédelmi Egyesület, 

Árnika Erdei Iskola 
Sopron 

www.castanea.hu 

15 
Csalán Környezet- és Természetvédő 

Egyesület 
Veszprém 

www.csalan.hu 

16 CSEMETE Szeged www.csemete.com 

17 Csermely Környezetvédelmi Egyesület Szeged www.csermely.com 

18 Diverziti Egyesület Budapest www.diverziti.hu 

19 Domberdő Természetvédelmi Egyesület Zalaegerszeg www.domberdo.hu 

20 Dráva Szövetség Gyékényes   

21 Együtt a parlagfű ellen Alapítvány Paks www.parlagfuellenalapitvany.hu 

22 Életfa Környezetvédő Szövetség Eger eletfa.org.hu 

23 Életharmónia Alapítvány Szeged www.eletharmonia.hu/ 

24 Élettér Állat és Természetvédő Egyesület Nagykanizsa www.eletter-kanizsa.hu 

25 
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi 

Egyesület 
Nyíregyháza 

www.e-misszio.hu 

26 Energia és Környezet Alapítvány Nyíregyháza www.energiaeskornyezet.hu 

27 
ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és 

Módszertani Központ 
Budapest 

www.energiaklub.hu 

28 Erdei Iskola Egyesület Budapest www.erdiskegy.hu 

29 
Falusi és Agroturizmus Országos 

Szövetsége 
Budapest 

www.fatosz.eu 

30 Fauna egyesület Budapest www.fauna.hu 

31 Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza www.felsotisza.hu 

32 Forrásvíz Természetbarát Egyesület Gyenesdiás www.forrasviz.eu 

33 Független Ökológiai Központ Budapest www.foek.hu 

34 
Fűvészkert Társaság Természetvédelmi 

Egyesület 
Nagyecsed 

vadmenhely.atw.hu 

http://www.bodrogegyesulet.hu/
http://www.beke.org.hu/
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35 Gaia Alapítvány Galgahévíz www.gaiaalapitvany.hu 

36 Gaja Környezetvédő Egyesület Székesfehérvár www.gajaegyesulet.hu  

37 GALGA Környezetvédelmi Egyesület Iklad www.galgakor.hu 

38 
Göcsej Környezetvédő, Tájékozódási és 

Futó Egyesület 
Zalaegerszeg 

  

39 
Gömöri Környezet és Tájfejlesztő 

Egyesület 
Szuhafő 

www.gomorikte.hu 

40 Göncöl Alapítvány Vác www.goncol.hu 

41 
GREEN Pannónia Környezeti Nevelésért 

Alapítvány 
Barcs 

www.greenpannonia.hu 

42 GreenDependent Egyesület Gödöllő www.greendependent.org 

43 Greenfo Bt. Budapest www.greenfo.hu 

44 Harmónium Egyesület Budapest www.harmonium.hu  

45 
Hegyen-Völgyön Természetjáró 

Sportegyesület 
Nyíregyháza 

www.hegyen-volgyon.atw.hu 

46 Hérics TTSE Rózsaszentmárton www.herics.hu, www.ttura.hu 

47 Holocén Természetvédelmi Egyesület Miskolc www.holocen.hu 

48 Hortobágy Természetvédelmi Egyesület Balmazújváros www.hortobagyte.hu 

49 Humusz Szövetség Budapest www.humusz.hu 

50 IBBK Nyíregyháza ibbk.atw.hu 

51 
Ifjúsági Barlangtúra és Barlangi 

Sportterápia Egyesület 
Érd 

www.barlangtura.hu 

52 Ifjúsági Unió Szekszárd Szekszárd www.ifu.hu 

53 Írottkő Natúrparkért Egyesület Kőszeg www.naturpark.hu 

54 
Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi 

Egyesület 
Kalocsa 

 
55 

Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális 

Egyesület 
Eger 

www.kaptarko.hu 

56 Kárpátokért Egyesület Vásárosnamény www.karpatokert.hu 

57 
KELE Természetbarát és Szabadidősport 

Egyesület 
Kalocsa 

http//kele.uw.hu 

58 

Kodolányi János Kulturális és 

Környezetvédő Közhasznú Egyesület 

(KoKuKK Egyesület) 

Telki 

www.kokukk.hu 

59 Környezeti Management és Jog Egyesület Budapest emla.hu 

60 Körösök Völgye Turista Egyesület Békéscsaba www.kvte.hu 

61 KÖVET Egyesülez Budapest www.kovet.hu 

62 Középkertért Egyesület Hajdúböszörmény www.kozepkertert.hu  

63 Levegő Munkacsoport Budapest www.levego.hu 

64 Madárkert-díszmadár és kisállatpark Zákányszék www.madarkert.hu 

65 Magosfa Alapítvány Vác magosfa.hu 

66 Magyar Faluszövetség Szentkirály www.faluszovetseg.hu 

67 Magyar Közlekedési Klub Budapest www.mkk.zpok.hu 

68 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület 
Budapest 

www.mme.hu 

69 
Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület Bükki helyi csoport 
Eger 

www.mmebukkihcs.eoldal.hu/ 

70 Magyar Természetvédők Szövetsége Budapest www.mtvsz.hu 

http://www.gajaegyesulet.hu/
http://www.harmonium.hu/
http://www.kozepkertert.hu/
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71 Magyar Urbanisztikai Társaság Budapest www.mut.hu 

72 Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség Győr www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu 

73 Mecsek Szíve Látogatóközpont Hosszúhetény www.mecsekszive.hu 

74 METEOR Természetjáró Egyesület Békéscsaba meteor.eletcel.hu 

75 MME Dél-balatoni helyi csoport Balatonlelle www.dbtcs.x3.hu 

76 Nádas-tó Környezetvédő Csoport Velence totura.hu 

77 Nimfea Természetvédelmi Egyesület Túrkeve www.nimfea.hu 

78 
Nyitott Szemmel - a Dél-alföldi Régió 

Gyermekeiért - Egyesület 
Kecskemét 

www.nyitottegyesulet.mlap.hu 

79 Ökológiai Intézet Alapítvány Miskolc www.ecolinst.hu  

80 Padlás Értékközvetítő Alapítvány Szihalom www.padlasalapitvany.hu 

81 
Pangea Kulturális és Környezetvédelmi 

Egyesület 
Pénzesgyőr 

www.pangea.hu; www.sunitabor.hu 

82 Pöttömke Alapítvány Füzesabony www.pottomkeovoda.hu 

83 Reflex Környezetvédő Egyesület Győr www.reflex.gyor.hu  

84 Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület Bocskaikert ronaorzo.csillagpark.hu 

85 Süni Egyesület Vác   

86 

Szabolcs-Szatmár-Beregi Természet- és 

Környzetvédelmi Kulturális Értékőrző 

Közhasznú Alapítvány 

Fehérgyarmat 

www.szatmarbereg.hu 

87 Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület  Tatabánya www.szazvolgy.hu 

88 Szent Özséb Barlangkutató Egyesület Budapest www.pilisibarlangkutatas.hu 

89 SZÉP-KÖR Egyesület Mórahalom   

90 
SZTE JGYPK Interaktív Természetismereti 

Tudástár 
Szeged 

www.tudastar.hu  

91 
Tavirózsa Környezet- és Természetvédő 

Egyesület 
Veresegyház 

www.tavirozsa-egyesulet.hu 

92 
Teleki Természetismereti és Turisztikai 

Egyesület 
Székesfehérvár 

tetete.hu 

93 Terepszemle Stúdió Debrecen www.terepszemle.hu  

94 
Természet és Környezetvédő Tanárok 

Egyesülete TKTE  
Budapest 

  

95 
természet és Környezetvédők Solti 

Egyesülete-Teleki Sándor Oktatóközpont 
Solt 

  

96 Természeti Örökségünk Alapítvány Kercaszomor termeszet.org 

97 TFSZ Budapest www.tfsz.hu 

98 Tisza Klub Szolnok www.tiszaklub.hu 

99 Tiszavirág Horgászegyesület Tiszadob   

100 Tölgy Természetvédelmi Egyesület Gödöllő http://tolgy.tycmo.hu/ 

101 Tudatosan a Környezetünkért Egyesület Pécs tudatosan.eu 

102 
Válaszúton Hagyományőrző és 

Környezetvédő Alapítvány 
Törökszentmiklós 

www.valaszuton.hu 

103 Vanellus Természetvédelmi Alapítvány Debrecen   

104 
Védegylet Pálkövéért Természet- és 

Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 
Kővágóőrs 

  

105 
Vénic Természetismereti és 

Természetvédelmi Alapítvány 
Ajka 

www.venic.hu 

106 
Zagyva-mente Környezet- és 

Természetvédő Egyesület 
Hatvan 

www.hkve.org 

http://www.ecolinst.hu/
http://www.reflex.gyor.hu/
http://www.tudastar.hu/
http://www.terepszemle.hu/
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107 Zöld Akció Egyesület Miskolc www.greenaction.hu 

108 Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület Budapest www.zoldjovo.hu 

109 Zöld Kapcsolat Egyesület Miskolc www.zoldkapcsolat.hu  

110 Zöld Kerék Alapítvány Nyíregyháza www.zoldkero.hu 

111 
Zöld Kör-A Föld Barátai Magyarország 

tagja 
Hajdúböszörmény 

www.zoldkor.net 

112 
Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló 

Közhasznú Egyesület 
Tata-Agostyán 

www.zszk.hu 

113 Zöldtárs Alapítvány Szekszárd www.zoldtars.hu 

 

  

http://www.zoldkapcsolat.hu/
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Ezúton szeretném kifejezni hálás köszönetemet témavezetőmnek, dr. Gyüre Péternek szakmai 

segítségéért, hasznos tanácsaiért.  

Köszönettel tartozom továbbá a kutatásban részt vevő valamennyi civil szervezetnek, hogy a 

kérdőív kitöltésével hozzájárultak dolgozatom létrejöttéhez.  

Külön köszönöm az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület valamennyi 

munkatársának, önkéntesének segítségét, leginkább Tömöri Lászlónak az egyesület 

elnökének, valamint Szőke Zsuzsának az egyesület környezeti nevelőjének szakmai 

segítségét, támogatását. Köszönöm továbbá Fábián Katalinnak a dolgozat elkészítése során 

nyújtott segítségét.  
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NYILATKOZAT 

 

 

…………………………… büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és 

aláírásommal igazolom, hogy a diplomadolgozat saját munkám eredménye. A 

felhasznált irodalmat korrekt módon kezeltem, a diplomamunkára vonatkozó 

jogszabályokat betartottam. 

 

 

……………………………… 

Aláírás 

Születési idő:………………. 

 


