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Tisztelt Intézményvezető Úr! 

 

 

Örömmel értesítem, hogy a 2021. évben benyújtott Ökoiskola cím pályázatukat az Ökoiskola Értékelő 

Bizottság támogatásra javasolta, és ezzel intézménye 

 

elnyerte az Ökoiskola címet. 

 

A Címet az alábbi feladatellátási helyeken használhatja: 001 

 

Az Ökoiskola cím (a továbbiakban: Cím) használatára 2021. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig 

jogosultak. 

A Cím viselésével Hazánk, Magyarország és a Kárpát-medence természeti örökségének védelme, a 

fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elköteleződésüket nyilvánítják ki. Az 

Ökoiskola cím elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek 

eredményeképpen tanulóik számára természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, az 

igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, továbbá a globális és lokális kihívások iránti nyitottság, 

valamint aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért. Az iskolában megszerzett tudást és 

értékrendet a tanulók családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetíthetik. 

A 2021. évi Ökoiskola címkiosztó ünnepségről később küldünk tájékoztatót. Amennyiben a koronavírus 

okozta veszélyhelyzet lehetővé teszi, a címkiosztó ünnepségre 2021. kora őszén kerül sor. 

Az Oktatási Hivatal honlapjának fenntarthatóságra nevelés aloldalán (www.okoiskola.hu) hasznos 

segédanyagokat és szakirodalmat, az Ökoiskola Hálózat tagjainak adatbázisát, valamint a hivatalos 

ökoiskola és örökös ökoiskola logókat is megtalálhatják. 

A Cím elnyerésével jogosulttá váltak az Ökoiskola logó használatára az intézmény hivatalos 

kommunikációjában. Kérjük, hogy az intézményi honlapjukon kialakított Ökoiskola aloldalra a 

http://www.okoiskola.hu/
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fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos iskolai programjuk mellett az Ökoiskola logót is tegyék ki úgy, 

hogy az URL cím a www.okoiskola.hu honlapra mutasson. 

Kérjük, szíveskedjenek gondot fordítani arra, hogy az intézmény ökoiskolai tevékenységéről tájékoztassák a 

honlap olvasóit, valamint arra is, hogy intézményi dokumentumaikban az egész intézményes 

fenntarthatóságra nevelési tevékenységük nyilvánvaló legyen. Az Ökoiskola Program fenntartója, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021-ben ezek ellenőrzését tervezi.  

A címátadóval, az ökoiskolák nyilvántartásával, valamint a pályáztatással kapcsolatos kérdéseikkel 

szíveskedjenek Halácsy Ágnes munkatársamhoz fordulni (+36 1 896 6242), vagy e-mailben megkeresni 

munkatársaimat az okoiskola@emmi.gov.hu e-mail címen. 

Az elismeréshez szívből gratulálok, és kívánom, hogy ökoiskolai tevékenységük által is gazdagodjon 

pedagógiai kultúrájuk, erősödjön intézményük! 

 

Budapest, 2021. június 15. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

 Kisfaludy László 

 köznevelésért felelős helyettes államtitkár 
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