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A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány 

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMja 
 
 
 
 
 

1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI  
 

1.1. A szervezet rövid bemutatása  
 
 
A Tiszatáj Közalapítványt 1995-ben alapította a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület, valamint Tiszadob Nagyközség Önkormányzata. 
 
 Az alapítvány célja: 
"A Tisza-völgy és tájtörténetileg hozzákapcsolódó területek, valamint az Északi-
középhegység térségének természeti értékei feltárásával, megóvásával és megismertetésével 
kapcsolatos feladatok, továbbá az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében 
szükséges tennivalók szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, szervezése és 
megvalósítása." 
 
A Közalapítvány tevékenységei közé tartozik röviden: 
 
-A természeti értékekben gazdag területek hosszú távú védelmének biztosítása a tulajdonjog 
megszerzésén keresztül; 
-A területek természetvédelmi kezelése, természetvédelmi, természeti értékekben gazdag 
területek tájrehabilitációja; 
-A védett állat- és növényfajok aktív védelme; 
-Sérült, beteg vadon élő állatok kórházának, átmeneti menhelyének üzemeltetése; 
-Környezeti nevelés, tudatformálás; 
-Hátrányos helyzetű térségek környezetvédelmi és ökológiai szempontú fejlesztése; 
-Hagyományos gazdálkodási formák alkalmazása, népszerűsítése. 
 
 
A Közalapítvány a környezeti nevelést, szemléletformálást kulcsfontosságúnak tartja a 
felnövekvő generációk egészséges értékrendjének kialakításában, környezetünk, természeti 
értékeink megóvásában és a fenntarthatóság szellemében tett erőfeszítések 
eredményességében, ezért a természetileg értékes vagy rehabilitációra váró területek 
tulajdonlásából, illetve az agrár-környezetgazdálkodási tevékenység támogatásaiból származó 
bevételek jelentős részét e célok finanszírozására forgatja vissza. 
 
 
  



Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány   Környezeti nevelési program 
 

3 
 

1.2. Erőforrások  
 
A környezeti nevelési program megvalósításához a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi 
erőforrásokat is fontos számba vennünk. 
 
 
1.2.1. Nem anyagi erőforrások  
 
Személyi erőforrások 
  

A Közalapítvány környezeti nevelési munkájában Kuratóriumának két tagja, Dr. 
Legány András és Vértes Imréné is aktívan részt vesz. Mindketten nagy tapasztalattal 
rendelkező környezeti nevelők. Legány úr a biológia tudomány kandidátusa, a Nyíregyházi 
Főiskola Biológia Intézetének nyugalmazott főiskolai tanára, Vértes Imréné nyugalmazott 
középiskolai tanár. Mindkettőjük hosszú évek óta vezet környezetismereti szakköröket a 
Tiszavasvári Bölcs Baglyok Szögi Lajos Oktatóközpontjában, különféle természetvédelmi 
felméréseket vezetnek, táborokat, valamint egyéb közösségi-ismeretterjesztő rendezvényeket, 
tevékenységeket szerveznek és vezetnek. 
 A Kuratóriumának titkára, Bodnár Mihály, agrármérnök, hazai és nemzetközi 
kapcsolataival hozzájárul a Közalapítvány környezeti nevelési tevékenységének 
fejlesztéséhez, a más szervezeteknél látottak, tapasztaltak helyi környezetbe adaptálása 
előmozdítja a környezeti nevelési munkát. Az agrár-környezetgazdálkodásban és 
természetvédelemben szerzett gyakorlati tudásával a gazdálkodók és a helyi közösségek 
számára szervezett tájékoztató és szemléletformáló fórumokon fontos szerepet tölt be 
ismeretei átadásával, előadásaival. 
 A Közalapítvány munkatársa, Harangozó Edit, környezetgazdálkodási agrármérnök, 
ifjúsági- és gyermekprogramok, valamint a szervezeti közönségkapcsolatok szervezése terén 
szerzett tapasztalataival járul hozzá a környezeti nevelési programok sikeres 
megvalósításához. Az óvodás- és iskoláskorú csoportoknak szóló környezeti nevelési 
programok tartalmi kidolgozásában is aktívan részt vesz. 
 
A környezeti nevelési munka céljainak eléréséhez a Közalapítvány kiemelten fontosnak tartja 
a térség alap-, közép- illetve felsőoktatási intézményeivel, valamint a szakmai csoportokkal, 
intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való együttműködést, a környezeti programok 
megvalósítását az érintett intézmények, illetve szakmai háttér aktív bevonásával képzeli el. A 
külső szervezetekkel való jó munkakapcsolat tehát szintén erőforrása a környezeti nevelési 
munkának.  
 
 
1.2.2. Anyagi erőforrások  
 
A Közalapítvány az agrár-környezetgazdálkodási tevékenység támogatásaiból származó 
forrásokat visszaforgatja a gazdálkodásba, illetve az ismeretterjesztő, szemléletformáló, 
nevelő tevékenységbe. 
 
Az állampolgárok személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásaiból és különböző 
adományokból is keletkezhetnek olyan anyagi források, amelyek felhasználhatók a környezeti 
nevelési programok megvalósításában. 
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Alkalmi jelleggel a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek is nyújthatnak felhasználható 
forrásokat a Közalapítvány környezeti nevelési programjaihoz. 
 
A programok lebonyolításához ezenkívül pályázat útján például maguk az oktatási 
intézmények is szerezhetnek forrást, ez esetben a Közalapítvány a programban mint a 
helyszínt, illetve személyi erőforrást biztosító partner vesz részt. 
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2. ALAPELVEK ÉS KITŰZÖTT CÉL 
 

2.1. Alapelvek 
 
A Közalapítvány környezeti nevelési programja az alábbi elvekre, fogalmakra épül:  

- fenntarthatóság;  
- biológiai sokféleség;  
- agrár-környezet- és tájgazdálkodás; 
- génmegőrzés és magyar hagyományos gazdálkodás; 
- ökoszociális piacgazdaság; 
- gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan; 
- környezettudatosság; 
- ökológiai lábnyom 

 
 

2.2. Célok és az elérésükhöz szükséges tevékenységek 
 
A Közalapítvány környezeti nevelési programja az  

� ismeretterjesztést,  
� szemléletformálást,  
� a fenntarthatósági törekvések népszerűsítését 

tűzi ki fő célul. 
 
A fő célokat további, konkrétabb alcélokra bontottuk. Külön csokorba szedtük a szervezet 
befelé és kifelé irányuló törekvéseit, mivel fontosnak tartjuk, hogy a Közalapítvány a saját 
arculatában, tárgyi megjelenésében, működtetésében is környezettudatosságot tükrözzön.  
Az alcélokat és az elérésükhöz szükséges tevékenységeket foglaljuk össze az alábbi 
táblázatban: 
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Alcélok Tevékenységek 

Szervezet befelé irányuló törekvései 

0. A Közalapítvány működtetésének minél 
szélesebb terén környezettudatos módszerek, 
eszközök, anyagok alkalmazása 

0.1. Munkatársak tájékoztatása, szemlélet 
átadása 
 
0.2. Megújuló energiahasználat (napkollektor, 
fűtés) 
 
0.3. Energiatakarékos berendezések, eszközök 
használata (energiatakarékos izzók, műszaki 
berendezések, víztakarékos mosogatás, stb.) 
 
0.4. Takarékos anyaghasználat, újrahasznosítás 
(pl. irodai papírhasználat, csak a feltétlen 
szükséges dolgok kinyomtatása, elektronikus 
levélküldés, internetes kommunikáció) 
 
0.5. Környezetbarát eszközök, termékek, 
szolgáltatások, csomagolóanyagok használata 
 
0.6. Hulladéktermelés csökkentése, szelektív 
hulladékgyűjtés (elmosható étkészletek, poharak 
használata 
 

A szervezetből kifelé irányuló törekvések 

1. Az alap- és középfokú oktatási intézmények 
környezeti nevelési programjának segítése 
 
 

1.1. Terepi feltételek megteremtése (tanösvények 
kiépítése, látogatóközpont) 
 
1.2. Kihelyezett tanórák, táborok, erdei iskolák 
számára helyszín biztosítása  
 
1.3. Tematikus foglalkoztató anyagok készítése 
(kiadványok, feladatlapok) 
 
1.4. Továbbképzések, szakmai találkozók 
szervezése pedagógusok számára 
 

2. Ismeretterjesztés, szemléletformálás a gyermek 
és ifjúsági korosztály számára 

2.1. Környezetismereti vetélkedők szervezése 
(„Tavaszlesen” vetélkedősorozat) 
 
2.2. Környezetismereti, természetvédelmi táborok 
szervezése („Tavaszlesen” Tábor és egyéb 
táborok) 
 
2.3. Családi programok, napos rendezvények 
szervezése 
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3. Felsőoktatási intézmények oktató- és 
kutatómunkájának segítése 

3.1. Együttműködések kezdeményezése 
 
3.2. Nyári és féléves gyakornokok fogadása  
 
3.3. Terepi gyakorlatok számára helyszín nyújtása 
 
3.4. Kutatási és szakdolgozó témák kínálása és 
asszisztálása 
 

4. Természetkímélő gazdálkodási módok 
népszerűsítése 

4.1. Az agrár-környezetgazdálkodási elvek 
gyakorlati alkalmazása, egyéb természetkímélő 
módszerek kikísérletezése 
 
4.2. Gazdafórumok szervezése 
 
4.3. Kiadványok készítése 
 
4.4. Tanulmányutak szervezése a gazdálkodók 
számára 
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3. ESZKÖZÖK  
 
 
Látogatóközpont 
 
A Közalapítvány rendelkezik a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területén egy 
látogatóközponttal, amely alkalmas mind az iskolás csoportok foglalkoztatására és 
elszállásolására, mind a kutatók és hallgatók fogadására, mind pedig a gazdafórumok és 
egyéb rendezvények megszervezésére. 
 
A konferenciaterem 50-60 fő befogadására alkalmas. 
 
A látogatóközpontban információs táblák nyújtanak ismereteket a terület kialakulásáról, 
tájhasználati történetéről és élővilágáról.  
Emellett szóróanyagok és kiadványok segítik a látogatókat a Közalapítvány és működési 
területének megismerésében. Ezek utánpótlását meg kell oldani. Feladat továbbá új 
kiadványok, szórólapok készítése, és az idegen nyelven megjelenő anyagok körének bővítése. 
 
A központban néhány sporteszköz és játék is rendelkezésre áll. Megrongálódás esetén azok 
pótlásáról, illetve megnövekedett igény esetén bővítésükről is gondoskodni kell. 
 
Ifjúsági szállásunk jelenleg 20 férőhelyes, vendégszobáink pedig további 16 fő elszállásolását 
teszik lehetővé. Az általános állagmegőrző munkálatok és beszerzések mellett a forgalom 
növekedésével indokolt lehet az ágyneműkészlet, valamint az étkezéshez szükséges eszközök 
bővítése. 
 
 
Pásztorvirtus kalandpark 
 
A kialakítás alatt álló szabadtéri létesítmény azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek saját maguk 
is kipróbálhassák a régi pásztorélethez kapcsolódó tevékenységeket, „tudományokat”.  
 
 
Agrár-környezetgazdálkodási bemutató gazdaság 
 
A látogatóközponthoz tartozó bemutató gazdaságban a vendégek testközelben 
ismerkedhetnek meg a magyar ősi és őshonos háziállatfajtákkal, mint a magyar szürke 
marhával, a mangalicával, a parlagi kecskével, a racka juhval, a nóniusz lóval és a magyar 
pásztorkutyafajtákkal. 
Kialakítás alatt áll az állatsimogató ház, amely a gyerekeknek még „közelibb” élményt enged 
a bemutatott állatokkal. 
 
 
Tanösvények 
 
A területen jelenleg két tanösvény található, tájékoztató táblákkal ellátva. A séta során 
mocsárjáró pallón is átkelhetünk, valamint madármegfigyelő toronyból is csodálhatjuk a 
környező tájat és élővilágát. 
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A megrongálódott táblákat pótolni kell. A mocsárjáró palló és a megfigyelő torony állapotát 
folyamatosan ellenőrizni kell, és szükség esetén el kell végezni a szükséges javításokat. 
 
A Közalapítvány tervezi újabb madármegfigyelő tornyok építését és további tájékoztató 
táblák kihelyezését. 
 
A tanösvényi sétákat tovább lehetne gazdagítani a területre és állomásokra vonatkozó 
tájékoztató füzettel. 
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4. KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT, KOMMUNIKÁCIÓ 
 
A Közalapítvány internetes honlapot üzemeltet, amelyen működési területével és természeti 
értékeivel, valamint a szervezet természetvédelmi és tájgazdálkodási tevékenységeivel 
kapcsolatban információkhoz juthatnak az érdeklődők.  
 
A honlapon folyamatosan hírt ad az aktuális, környezeti neveléssel kapcsolatos programjairól, 
projektjeiről is. 
 
A családokat, a lakosságot, valamint a gazdálkodókat célzó rendezvények közeledtével 
szóróanyagokkal és plakátokkal is felhívja a lehetséges érdeklődők figyelmét az eseményre.  
 
Egy-egy esemény megrendezésekor a Közalapítvány nagy hangsúlyt fektet a média 
bevonására. A tiszaújvárosi hetilap, a helyi és regionális televízió, valamint a helyi és térségi 
rádiók rendszeresen tudósítanak a Közalapítvány rendezvényeiről, környezetismereti 
vetélkedőiről, táborairól, riportokat készítenek tevékenységeivel, jövőbeli terveivel 
kapcsolatban.  
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5. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
 
A környezeti nevelési program eredményességének megállapításában fontos szerepet kell 
szánni az elvégzett tevékenységek értékelésének.  
Ebben a Közalapítvány fontos elemnek tartja a visszajelzések kérését és elemzését. Ennek 
szellemében az évenként megrendezésre kerülő „Tavaszlesen” vetélkedősorozat 
megrendezése során kezdettől felméri a bekapcsolódó pedagógusok véleményét a 
rendezvényről kérdőívek segítségével. Ezzel visszajelzést kap a program fogadtatásáról, az 
esetleges hiányosságokról és gyengeségekről, amin így változtatni lehet. Ezzel biztosítható a 
rendezvény minőségének szinten tartása, illetve emelése. 

Ezt a jól bevált visszacsatoló rendszert a Közalapítvány egyéb rendezvényei esetén is 
be lehetne vezetni. 
 
Emellett a Közalapítvány honlapján található fórumon, valamint e-mail-címen is lehetőség 
van a vélemények, építő javaslatok megosztására. 
 
 
 
 

6. TOVÁBBKÉPZÉS  
 
A folyamatos képzés, ismeretszerzés nélkülözhetetlen a környezeti nevelést magára vállaló 
szakemberek. Ez magában foglalja a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejlődést is. 
 
A Közalapítvány környezeti neveléssel foglalkozó munkatársai törekszenek arra, hogy 
lehetőség szerint minél több konferencián, fórumon vegyenek részt, valamint figyelemmel 
kísérik a Közalapítvány tevékenységeit érintő jogi és szakmai háttér változásait, aktuális 
híreit. 
 
Előnyös lenne ezek mellett a hasonló tevékenységeket folytató szervezetekkel való aktívabb 
kapcsolatépítés és tanulmányutak szervezése is. Az együttműködések tapasztalatcseréket 
generálnak, tanulhatunk egymástól, és közös kivitelezésű projekteket indítására is lehetőséget 
teremthetünk. 
 
A még kevesebb tapasztalattal rendelkező, fiatalabb munkatársak számára hasznos lehet 
tematikus továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvételi lehetőség biztosítása is. 


