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AZ ABSZTRAKT FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Az összefoglalót magyar és angol nyelven maximum 15-15 sorban kell elkészíteni.
Kérjük, először tüntesse fel a tanulmány címét, majd a szerző(k) nevét, tudományos fokozatát,
beosztását, és munkahelyét magyarul ill. angolul is.
Formai követelmények:
MS Word formátum, A4-es méretű papíron a baloldali, a jobb oldali, az alsó és a felső margó
egyaránt 2,5 cm. A használandó betűtípus: Times New Roman 12 pontos betűnagyság,
szimpla sorköz, sorkizárt igazítás.
A következő oldalon pontos példa található:
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Az Új Széchenyi Terv keretében a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP 6.2.0.)
támogatásával valósult meg a Zöld Kampusz Zalaegerszeg Mintaprojekt. A forrásból
megvalósított beruházások, egyrészt jelentősen csökkentették a környezeti terhelést, s
költségcsökkentést eredményeztek, másrészt a kar társadalmi szerepvállalását erősítették,
azáltal, hogy a megoldási alternatívákat, a fenntartható életmód elemeit egy tanösvénybe
ágyazva mutatta be az érdeklődőknek, hozzájárulva ezáltal a környezettudatos fogyasztói
magatartás terjesztéséhez. A mintaprojekt gazdag programkínálati palettával az ismeretek
bővítését célozta, környezettudatosságra nevelve segítette kialakítani a fenntarthatóságért
érzett elkötelezettséget és felelősséget, valamint felébresztette a belső motivációkat az eddigi
rossz szokások, hozzáállások megváltoztatására. A tanulmányban bemutatjuk a projekt eddigi
tapasztalatait, elért eredményeit és hatásait. Mindehhez fontos pillért jelentenek a kvalitatív és
kvantitatív módszerek alkalmazásával végzett kutatások.
Kulcsszavak: környezeti nevelés, szemléletformálás, társadalmi szerepvállalás, Zöld Kampusz
Mintaprojekt
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The Green Campus Zalaegerszeg Sample Project was carried out within the framework of the
New Széchenyi Plan subsidised by the Environment and Energy Operative Programme
(KEOP 6.2.0. ) On the one hand, the new improvements financed by the programme lowered
the costs and the harmful effects to the environment, on the other the faculty took social
responsibility. Giving alternative solutions, i. e. elements of a sustainable lifestyle embedded
in a study track, it showed ways of the environmentally conscious consumer behaviour to the
visitors. The sample project aimed its wide range of programmes to broaden the knowledge of
the society, to draw the attention of the visitors to the importance of maintaining the balance
of the ecosystem, to change their attitude, making them motivated in changing their bad
habits. The experiences, the results and the impacts of the project are shown in the study. The
researches carried out with qualitative and quantitative methods provide an important ground.
Keywords: environmental education, creating a new approach, taking social responsibility,
Green Campus Sample Project
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