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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
környezeti  tájékoztatás,  oktatás,  nevelés  és  szemléletformálás  fejlesztéséről”  címmel  a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

a környezeti tájékoztatás, oktatás, nevelés és szemléletformálás fejlesztéséről

1. A XX. század 70-es éveiben az emberiség felismerte,  hogy a gazdasági tevékenysége okozta
környezetszennyezés, a természeti erőforrások túlhasználata olyan globális szintű jelenséggé vált,
amely  mára  az  emberi  társadalmak  egészségét,  jólétét,  fejlődését,  de  akár  a  fennmaradását  is
veszélyezteti. Mindezek a kockázatok a XXI. század első évtizedeiben az időközben foganatosított
kutatások és ezek nyomán nemzetközi  és nemzeti  hatáskörben tervezett  és  részben végrehajtott
intézkedések ellenére csak növekedtek, ami mind a nemzetközi szervezetek és kormányok, mind az
állampolgárok részéről fokozott, a kihívások kezelését biztosító környezettudatosságot és cselekvést
tesznek szükségessé. Ehhez – a kormányzat aktív fenntarthatósági, környezeti és ágazati politikáin
túlmenően – a civil társadalom tájékoztatására, bevonására, a meglévő problémák megoldásában
való közreműködésének és az újabb problémák megelőzésében való részvételének ösztönzésére és
elősegítésére van szükség;

2. Az Országgyűlés, hivatkozva Magyarország Alaptörvényének XX. és XXI., valamint P) cikkére,
melyek szerint mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, valamint Magyarország elismeri
és  érvényesíti  mindenki  jogát  az  egészséges  környezethez,  továbbá „[a]  természeti  erőforrások,
különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény-
és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme,
fenntartása  és  a  jövő nemzedékek számára  való megőrzése az  állam és  mindenki  kötelessége”,
felhívja a Kormányt, hogy

a)  a rendelkezésére álló  eszközrendszer segítségével folyamatosan adjon tájékoztatást  az ország
lakossága  számára  az  életminőségünket  veszélyeztető  globális,  regionális  és  hazai  környezeti
problémákról  és  azok  kiváltó  okairól,  valamint  a  kezelésük  lehetséges  módozatairól,  különös
tekintettel a kormányzati intézkedésekre és a civil társadalom közreműködési lehetőségeire;

b) a közoktatás, a szakképzés és a felsőfokú oktatás minden szintjén, integrált és önálló formában
biztosítsa a felnövekedő generációk számára a fenntartható fejlődés elméletének és gyakorlatának
megismertetését,

c) a felnőttképzés, átképzés során is biztosítsa ezen ismeretek átadását;

d)  olyan életvezetési,  életmódbeli  példákat  közvetítsen és szorgalmazzon,  amelyek összhangban
állnak a fenntartható lét és fejlődés követelményeivel;

e) bővítse, fejlessze, szakmai és pénzügyi eszközökkel támogassa az alap- és középfokú oktatás,
szakképzés rendszerébe integrálva az ökoiskolák és az erdei iskolák hálózatát,  azok működését,
hogy  minden  gyermek  számára  biztosítva  legyen  legalább  kétévente  az  erdei  iskolákban  való
térítésmentes részvételük;

f)  az  állami  tulajdonban  és/vagy  kezelésben  lévő  erdei  iskolák  eredendő  küldetése  a
környezettudatosság és a környezeti ismeretek növelését célzó feladatok teljesítése legyen, amelyet
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nem szoríthat ki ezen létesítmények bevétel-központú turisztikai hasznosítása;

g)  az  önkormányzati,  civil  erdei  iskolák,  oktatóközpontok  tevékenységük  alapján  részesüljenek
állami támogatásban;

h)  állami  tulajdonú  vagy  kezelésű  erdei  iskolát  ne  lehessen  magánosítani  vagy  eltérő  célra
használni,  még  az  erre  irányuló,  európai  uniós  támogatással  összefüggő  kötelező  ezirányú
hasznosítási időszak lejárta után sem;

i) biztosítsa a környezeti nevelési tevékenységek szakmai színvonalát és átláthatóságát;

j) biztosítsa a tanító- és tanárképzésben a környezettudatosságra és társadalmi részvételre történő
oktatás-nevelés elemeit a képesítés megszerzése feltételeként;

k) biztosítsa és támogassa az állami és a kereskedelmi médiában a környezettudatosság felkeltését
és erősítését szolgáló tartalomszolgáltatás fejlesztését;

l)  a  tájékoztatás  és  az  egyeztetés,  a  jogi  és  gazdasági  szabályozórendszer,  a  fejlesztéspolitikai
eszközök,  a  társadalmi  felelősségvállalásra  való  ösztönzés  segítségével  ösztönözze  a  gazdasági
szereplők környezettudatosságát és ezen célok és eredmények közzétételét;

m) az állami feladatok átvállalása keretében megfelelő finanszírozás mellett vonja be a civil zöld
szervezeteket,  környezeti  nevelési  egyesületeket  a  környezettudatosság  erősítését  célzó
programokba.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A fenntartható fejlődés célkitűzései nem érhetők el a társadalom, a jelen és a jövő nemzedék
megfelelő  tájékoztatása,  többek  között  környezeti  oktatása,  nevelése,  szemléletformálása
nélkül.  Ezen  tevékenység  fejlesztését  szabályozott,  támogatott  és  bővített  keretek  között
szükséges  megvalósítani,  melynek  során  az  érintett  szervezeteket  meg  kell  erősíteni  és
tevékenységükben támogatni, különös tekintettel az oktatási-nevelési intézményekre, a szakmai
és civil szervezetekre.

Az  utóbbi  évtizedek  törekvései  egyrészt  nem  elégségesek,  másrészt  egyéb  prioritások
függvényében  megtorpanni  látszanak,  melynek  hátterében  az  oktatási  rendszer  sajátos
átalakítása,  a  civil  szervezetek  támogatásának  csökkentése  és  visszaszorítása,  az
önkormányzatok  autonómiájának  csorbítása  és  pénzügyi  helyzetének  romlása  valamint  a
nemzeti parkok bevételi kötelezettségének növekedése áll.

Ugyanakkor az ifjúság környezeti nevelése mellett legalább ilyen fontos szerepet kellene, hogy
kapjon a felnőttek, gazdasági szereplők tájékoztatása és környezeti nevelése, a hagyományos és
egyéb eszközök együttes alkalmazásával.

Ezeket a problémákat orvosolnia kell akár ennek, akár a következő kormány(ok)nak, ha az
Alaptörvény hivatkozott, megkérdőjelezhetetlen fontosságú részeinek meg kívánunk felelni. A
határozati javaslat ezen cél elérésének elősegítését szolgálja.
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