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Fenntartható településeink 

Az emberiség már néhány ezer éve használja a Földünket és folyamatosan gyarapodunk, növekedünk, 

fejlődünk. Mivel ez a gyönyörű bolygó nem tud velünk együtt növekedni, elértünk egy pontot, ahol el 

kell gondolkodnunk a fejlődésünk jövőjéről. Meg kell tanulnunk, hogyan fejlődjünk úgy tovább, hogy a 

környezetünk is fennmaradjon és a mi életlehetőségeink is meglegyenek. Ma már sokat hallunk arról, 

hogy városaink falvaink legyenek fenntarthatóak. Mitől lesz igazán fenntartható vagy úgyis szoktuk 

mondani, hogy zöld egy város vagy egy falu? Ezt a témát járjuk körbe a következő feladatlapban és 

majd a vetélkedő döntőjében. 

Jó munkát kívánunk nektek!  

 

  



1. feladat Zöld falvak, zöld városok 

A kérdésekre több jó válasz is lehetséges. 

1. Mit gondoltok melyek a legfontosabb szempontok egy fenntartható település életében?  

a. átgondolt hulladékkezelés 

b. bevásárló központok számának növelése 

c. épületek hőszigetelése környezetbarát anyagokkal 

d. tömegközlekedés megszervezése 

e. autóutak építése 

f. megújuló energiák használata 

2. A felsoroltak közül milyen építőanyagokat használhatunk egy ház falainak felépítéséhez?  

a. szalmabála 

b. műanyaghulladékból préselt téglák   

c. PET palackok 

d. tégla 

e. kenderbeton 

4. Mit jelent a passzív ház kifejezés? 

a. A passzív házban aktív tevékenységek nem végezhetők.  

b. A passzív házat azért nevezzük így, mert szinte egyáltalán nincs szükség aktív fűtésre, 

hűtésre.   

c. A passzív házban az ivóvízfelhasználása rendkívül takarékos.  

3. Az ivóvíz nagy kincs. Fontos, hogy otthon is vigyázzunk rá. Soroljatok fel legalább négy dolgot, 

hogyan spórolhatunk ésszerűen az ivóvízzel otthon? 

 

 

 

 

 

4. Fogalmazzátok meg, hogy egy fenntartható, környezetbarát városban milyen közlekedési 

eszközöket kell előnyben részesíteni! 

 

 

 

 

 

 



5. Nézzetek körül saját településeken, lakóhelyetek környékén. Készítsetek statisztikát! Derítsétek ki 

30 házról, hogy milyen építőanyagból készült, van-e hőszigetelés a falakon és hogy mivel fűtenek! 

Foglaljátok össze az adatokat egy táblázatban, ha tudtok készítsetek az eredményekből grafikont is. 

  

 

  



2. feladat Nézzünk körül a Tolna megyében! 

Az alábbi képek a Google Earth Pro program segítségével készültek Tolna megyei településeken. 

Minden képhez vagy képsorozathoz kapcsolódik egy fenntartható célkitűzés megvalósulása az adott 

városban. Ismerjétek fel hogy melyik fenntarthatósági célhoz kapcsolható a kép(sorozat) és hogy 

melyik városban készült. Indokoljátok meg hogy a fejlesztés hogyan szolgálta a város és a 

fenntarthatóság érdekét. 

 

 

 

1. kép 

 

város neve: 

fenntarthatósági cél: 

indoklás: 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. kép(sorozat) 

A három kép néhány év késéssel készült ugyanarról a helyről és egy folyamatot mutat be. 

 

 

 



 

 

város neve: 

fenntarthatósági cél: 

indoklás: 

3. kép 

 

város neve: 

fenntarthatósági cél: 

indoklás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. kép (sorozat) 

A felső kép 2021-ben, az alsó 2010-ben készült. Ha a kettő közötti különbségeket észreveszed meg 

tudod nevezni a fenntarthatósági cél megvalósulását. 

 

 

város neve: 

fenntarthatósági cél: 

indoklás:  



3. feladat: „Szemétségeink” 

Amióta létezik ember, azóta termel hulladékot. Az őskori természeti népek még szoros 

kapcsolatban éltek a természettel, ekkor még könnyen lebomló anyagokról volt csak szó, de persze 

jött a fejlődés… 

A hulladékkezelés nagyon fontos eleme a fenntartható települések életének. A következő 

feladatban a hulladékkezelés történetével, fejlődésével kapcsolatos keresztrejtvényt kell 

megoldanotok! A meghatározásokat a keresztrejtvény megadott helyeire kell beírnotok. A 

megjelölt négyzetek betűiből egy kifejezést tudtok kirakni, amit pár mondatban magyarázzatok is 

meg. A feladatlapban a megfejtést és a magyarázatot kérjük feltüntetni.  

pl A keresztrejtvényben vízszintes 2-es helyére (5 betűs szó) a 10-es számú meghatározás 

megfejtését kell írnotok. 

 

Meghatározások: 

1, Olyan haszontalanná vált anyag, amelyet tulajdonosa nem tud, vagy nem akar tovább használni 

2, Az az anyag, amely keletkezése helyén (háztartás, ipari terület, mezőgazdaság, stb.) 

haszontalanná vált, de anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még másodlagos 

nyersanyagként hasznosítható 

3, A konzervdobozt egy párizsi cukrászmester találta fel, de mégis egy másik ember 

szabadalmaztatta Angliában. Ki volt ő? 

4, A történelem során a hulladékhoz való viszony rengeteg változáson ment át, míg a XIX. század 

második felében megépült az első hulladékégető. Hol történt ez? 

5, Budapesten 1895-ben jött létre a hulladék elszállítását és feldolgozását vállaló….. 

6, Ez az „Ügyelj környezeted tisztaságára!” mozgalom jelképe. Hogy nevezik? 

  

7, 1941-ben fejlesztették ki Angliában azt az anyagot, amibe a boltok polcain található üdítők nagy 

része csomagolva van. 

8, 1970-ben ünnepelték először Oregonban, majd Magyarország az elsők között csatlakozott 

1990-ben a világmozgalommá válása idején 

9, Így nevezzük azokat az emberi eredetű, Föld körül keringő mesterséges testeket, amelyek a 

világűrben keringve nem látnak már el semmilyen feladatot, és nem hozhatók működésbe. 

10, Ezt a folyót sújtotta 2000-ben hatalmas mértékű cianid- és nehézfém tartalmú szennyezés 

11, Évente két hegy méretű szemetet termelünk, pedig ennek nagy része értékes nyersanyag. 

Melyik hegyhez szokták ezt viszonyítani? 



12, Érdekes módon pont a „zöldnek” gondolt Skandináv országokban népszerű 

hulladékhasznosítási mód, távhő és áram előállításához használják. 

13, A rajtunk lévő ruha előfordulhat, hogy PET palackból készült, vagy kerékpárunk tartalmazhat 

sörösdobozokat. Mi annak a folyamatnak a neve, ahol új dolgokat készítenek? 

14, Alapanyagához sok fát kell kivágni, előállítása sok vízhasználással jár. Ezért kell körültekintően 

használnunk és válogatva gyűjtenünk!  

15, Csak akkor tekinthető környezetbarát csomagolásnak, ha folyamatosan újra töltik. Lerakókban 

nem bomlik le, újra olvasztásukat külön válogatással segíthetjük elő. 

16, Háztartásunk hulladékmennyiségét jelentősen csökkenthetjük, ha a háztartási (pl: kávézacc, 

krumplihéj stb.) és kerti hulladékot ( pl: fűnyesedék, ágak) külön gyűjtjük. Más hasznos 

eredménye is lesz ennek, amit későbbi növényeink meghálálnak majd. Mi ez a hasznos 

tevékenység? 

17, Először 2004-ben tartottuk Magyarországon, azóta minden november negyedik péntekén 

kerül „megrendezésre”. Idén csatlakozz te is hozzá osztályoddal! 

18, Ebben a városban nyitott meg 1948-ban a Fresh Kills nevű hulladéklerakó. A kínai nagy falon 

kívül ez volt az egyetlen látható emberi létesítmény a világűrből. 

 

 



A keresztrejtvény: 

 



 

 

Megoldás: 

Magyarázat: 

 

 

  



 

4. feladat: A fenntartható megújuló energia 
1. Sorold fel a megújuló energiaforrásokat! Ezek közül melyek azok, amelyeket Magyarországon 

gazdaságosan ki lehetne használni? Jelezd őket aláhúzással! 

 

 

 

 

2. Ha tehetnétek, milyen megújuló energiaforrást választanátok otthonotokba? Miért? Milyen 

előnyei és milyen hátrányai lehetnek a választott megújuló energiának?  

 

 

 

 

 

3. Fogalmazzátok meg mi a különbség napelem és napkollektor között?  

 

 

 

 

4. Tételezzük fel, hogy a családotok szeretné saját maga előállítani, megtermelni a háztartása 

számára szükséges energiát. Legegyszerűbben a napelem telepítése megoldható. Tudni kell, 

hogy éves szinten körülbelül mennyi energiát használtok el. Ennek függvényében tervezzétek 

meg, mekkora, mennyi napelemre lenne szükségetek, ill. mennyi energiát, kellene termeljen a 

saját „naperőművetek”. Fontos különböző szempontokon végig menni! 

 

a) Melyek egy napelemek teljesítményét befolyásoló tényezők, soroljátok fel?  

 

 

b) Válasszátok ki egyikőtök háztartását és nézzétek meg a jelenlegi villanyszámlát a választott 

családnál, ezen megtalálható a havi fogyasztás. Ez alapján számoljátok ki, mennyi energiát 

fogyaszt el a család egy év alatt!  

 



 

c) Tervezzétek meg mekkora teljesítményű napelem rendszerre lenne szükségetek, hogy a 

család teljes energia felhasználását fedezze.  

 

 (egy kis segítség: Az általánosságban elmondható, hogy ha a körülmények megfelelőek, akár 

évi 1100-1250 kWh-t (kilowatt órát) is termelhetünk egy 1 kWp (1 kilowattpeak 

csúcsteljesítményű) optimálisan tájolt rendszerrel. Ebből tovább lehet vezetni a napelem 

teljesítmény számítást, miszerint ha az 1 kWp napelem éves termelése 1100-1250 kWh, akkor 

egy átlagos családi ház esetében számolható 4400 kWh fogyasztás kiváltásához nem árt egy 

3,5-4,0 kWp-es rendszer telepítése) 

 

 

 

 

 

5. Az atomerűművekkel kapcsolatban sokféle véleményt lehet hallani. Ti mit gondoltok az 

atomenergiáról? Mik lehetnek ennek a technológiának előnyei és melyek a hátrányai?  

 

 

 

  



 

5. feladat  Zöldüljön a város! 
Nagyobb városokban egyre több helyen lehet már látni tetőkerteket, sok zöld növényt az 

erkélyeken.  Ezzel növelhetjük településinken a zöld felületek arányát, javíthatjuk a levegő 

minőségét és termelhetünk helyben finom saját zöldségeket is. Tervezzetek egy olyan közösségi 

tetőkertet Szekszárdon a 160 lakásos ház tetejére, ahol a lakók megtermelhetnek maguknak 

zöldségféléket, fűszernövényeket. Egy közösségi kert jó találkozóhely lehet a lakóknak és akár 

kulturális rendezvényeknek is teret adhat. 

 A tetőkertet úgy tervezzétek meg, hogy legyen benne találkozásra, közösségi eseményre 

alkalmas tér is. Mutassátok meg hány család tud kertészkedni az ottlakók közül. Figyeljetek a 

hulladékkezelés megoldására is, az ágyások elhelyezésére. Soroljátok fel azt is, hogy milyen 

növényeket ültethetnek a tetőkertbe. Mutassátok be miből készülhetnek az ágyások! 

Alkossátok meg a közösségi kert használatára vonatkozó közösségi szabályokat is. Rajzoljátok 

le a terveteket, készíthettek látványtervet vagy látványrajzot is.  

Segítségként: körülbelül 130 m x15 m lapos tetőfelület 

 

 

 


