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Globális oktatási tanmenet 

SZERZŐ: Anthropolis Egyesület 

ORSZÁG: Magyarország 

CÍM: A banán igazi ára 

ÉLETKOR: 12+ 

TANTÁRGY: földrajz, közgazdasági ismeretek, erkölcstan 

IDŐTARTAM: 45 perc 

 
 

A banán igazi ára 
a gyakorlat célja:  

- feltárni a fenntarthatóság gazdasági és szociális aspektusait egy terméken (banán) keresztül 

- megismerni a méltányos kereskedelem (Fair trade) fogalmát  

tantervi kapcsolódás: földrajz, közgazdasági ismeretek, erkölcstan 
korcsoport: 12+ 
résztvevők száma: 5-30 fő  
eszközök:  leírás a banánkereskedelem szereplőiről (külön lapon minden szerep) 
időtartam: 45 perc 
 
A gyakorlat menete: 
A táblára kerüljön fel egy vázlatos banán rajza, amit a teremben mindenki jól láthat, valamint 
a banán kereskedelmében résztvevő szereplők:  

- a banánszedő 

- az ültetvény tulajdonosa 

- a szállítóhajó tulajdonosa 

- az importőr 

- a kereskedő  

A játék egy közös megbeszéléssel indul, ahol a csoport megállapodásra jut, hogy a felsorolt 
szereplők vajon milyen mértékben részesülnek a banán árából. Az egyszerűség érdekében 
képzeljék el, hogy egy db banán 100 Ft-ba kerül. A játékvezető arányosan jelölje be a 
banánon az egyes szereplők becsült részesedését a száz forintos árból! 
Ezután a csoportot öt kisebb (egyenlő) csoportra kell osztani. Az egyes csoportok a 
banántermesztés egy-egy szereplőjét jelenítik meg. A játékvezető ossza ki az egyes 
csoportoknak a szerepeket és a hozzájuk tartozó leírásokat. (lsd. 1. sz melléklet) Miután a 
csoportok párhuzamosan megismerkedtek a saját szerepükkel, a csoportok között nyílt 
alkudozás kezdődik a játékvezető felügyelete mellett: az egyes csoportok képviselői közös 
vita során próbálják érvényesíteni a saját szerepük (csoportjuk) érdekeit, hogy nagyobb 
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részesedésük legyen az előzetesen felállított aránynál. A vita során hivatkozzanak a 
szerepleírásban kapott információkra! 
A megbeszélés addig tart, amíg a csoportok konszenzusra nem jutnak a részesedésekről. Ez is 
kerüljön fel a táblára. Amikor ez megtörténik, a játékvezető elárulja és jelöli a banánrajzán az 
egyes szereplők valós részesedését a banán árából. (2. sz. melléklet) 
Ezt követően a játékvezető megszűnteti a kiscsoportokat, „kiveszi” a szereplőket a 
szerepükből, és levezető beszélgetést tart a csoportnak a háttérinformációk alapján, külön 
kitérve a méltányos kereskedelem fogalmára. 
Kérdések: 

- hogy éreztétek magatokat az adott szerepben? 

- mit gondoltok az arányokról? igazságos? 

- mit tennétek a helyzet megváltoztatása érdekében? 
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háttér: 

1. Banántermesztő és –exportáló országok: 
 
Banánt elsősorban trópusi országokban termesztenek – Latin-Amerikában, Afrikában, 
Ázsiában és a Karib térségben – valamint Európában és Ausztráliában. A legtöbb országban 
alapélelmiszerként termesztik a banánt, az összes banántermésnek csak mintegy 20%-a kerül 
exportra. A legnagyobb banán exportőr Ecuador. 
 
Néhány exportáló ország: 
Dél-Amerika: Ecuador, Costa Rica, Kolumbia a világ legnagyobb exportőrei. További dél-
amerikai exportőrök: Guatemala, Honduras, Belize, Panama, Nicaragua, és Suriname. 
Karib térség: Windward Szigetek (St Vincent and the Grenadines, St Lucia, Dominica), 
Jamaica, Dominikai Köztársaság. 
Európai termesztők: Martinique (Franciaország), Guadeloupe (Franciaország), Kanári 
szigetek, Görögország, Portugália. Az EU részei és ténylegesen nem importálnak banánt, bár 
a banántermésükkel az EU-n belül kereskednek. 
Afrika: Ghána, Kamerun, Elefántcsontpart 
 
 
2. Az exportra történő termesztésben résztvevők jellemzően nagy, vállalati tulajdonban lévő 
ültetvényeken, vagy kis családi farmokon dolgoznak? 
 
A banán nagy részét hatalmas, monokultúrás ültetvényeken termesztik Latin-Amerikában. 
Ezek az ültetvények a sok növényvédőszer-használttól és az olcsó munkaerőtől függenek. A 
Karib térségben jellemzően kis családi tulajdonban lévő farmokon zajlik a termesztés, ahol 
jobbak a szociális körülmények és kevésbé terhelik a környezetet. 
 
3. Milyen környezeti és egészségügyi hatásai vannak a banántermesztésnek? 
 
A hagyományos banántermesztés körülbelül harmincszor annyi növényvédőszer- és 
műtrágyahasználattal jár, mint a hagyományos mezőgazdaság az Egyesült Királyságban. 
A Costa Rica partjainál található korallzátonyok 90%-a pusztult el a banán- és 
ananászültetvényeken használt mérgező anyagok tengerbeszivárgása miatt. 
Egy tonna banán egyúttal mintegy 2 tonna hátramaradt hulladékot is jelent. 
Több mint 30 000 ültetvényeken dolgozó dél-afrikai, afrikai és fülöp-szigeteki munkás perel 
kártérítésért a Nemagon nevű rovarirtó hosszú távú egészségkárosító hatása miatt. A 
munkások nagy része nemzőképtelenné vált, és sokan meghaltak, mielőtt az ügy a bíróság 
elé került volna. 
 
4. Mely nagy cégek tartják kézben a banán kereskedelmét? 
 
Mindössze 5 nagy cégcsoport tartja kézben a banán világpiacának 80%-át. Ennek felét két 
nagy cég, a Chiquita és a Dole uralja. 
 

Chiquita (USA) 25%  
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Dole (USA) 25%  

Del Monte (USA) 16% 

Noboa (Ecuador) 11% 

Fyffes (Ireland) 8%  

Más cégek  15%  

 
Méretüknek köszönhetően ezek a cégek nagy befolyással bírnak a hazájukban és az 
exportáló országokban egyaránt. A banántermesztő országokban, a0melyek sok esetben a 
banán termesztéséből és exportjából befolyó bevételektől függenek a nagy cégek nyomást 
gyakorolnak a kormányokra a cégeket érintő adószabályok, az exportot terhelő adók, a 
kölcsönhöz jutás feltételei, valamint a szociális követelmények és környezetvédelmi 
előírások befolyásolása érdekében. Panamában például hiába próbálta meg a kormány 
megemelni a minimálbért, kénytelen volt visszakozni, amikor a Chiquita a helyi termelőkkel 
kötött szerződések felmondásával fenyegetőzött. Az utóbbi években ezt a hatalmat a nagy 
kereskedelmi láncok vették át, de a multinacionális banánkereskedő vállalatoknak még így is 
nagy a befolyása és a felelőssége az ültetvényeiken vagy beszállítóik ültetvényein uralkodó 
munkakörülményekért. 
 
5. Milyenek a munkakörülmények a banánültetvényeken? 
 
Az ültetvényeken dolgozók nagy része csak meghatározott időszakra szerződtetett 
idénymunkás. Az idénymunkásokat kevesebb jog illeti meg, rosszabb biztonsági körülmények 
között dolgoznak, gyakran kevesebb bérért. Sok munkást csak egyetlen napra alkalmaznak, 
szerződés nélkül. Reggelente a munkások a településük egy adott pontján gyülekeznek, ahol 
kiválasztják és teherautókkal az ültetvényre szállítják őket. 
 
Az ültetvényeken dolgozók 75%-a 29 évesnél fiatalabb. Ennek az az oka, hogy a munka 
fizikailag megterhelő és a harmincas éveiket elérőket rendszerint kirúgják. A fiatal munkások 
a legnehezebb munkát végzik a legalacsonyabb bérért cserébe, ráadásul sokszor naponta 
kerülnek kontaktusba mérgező anyagokkal. Néhány országban, például Ecuadorban 
gyermekeket is dolgoztatnak. 
 
Ecuadorban, a világ legnagyobb banánexportáló országában a munkásoknak csak 2%-a tagja 
valamilyen független szakszervezetnek. A munkásokat gyakran elnyomják a cégek, amelyek 
növekvő mértékben alkalmaznak alkalmi munkásokat, ezzel is csökkentve a munkások 
önszerveződésének esélyét. 2002-ben az újonnan szerveződött munkásokat brutális 
fegyveres támadás érte az ecuadori Los Alamos ültetvényen. Az ültetvény tulajdonosa, aki 
elnökjelöltként is indult, kijelentette: „Nem szeretem a szakszervezeteket, és harcolni fogok 
ellenük.” 
 
Egy nicaraguai ültetvényen a munkások 1.2 amerikai dollárt kaptak 8 órai munkáért. Ebből az 
alapvető élelmiszereket tartalmazó kosár egyharmada fizethető ki Nicaraguában. Jelentések 
szerint az utóbbi időben egyes munkások nem készpénzt kapnak fizetségül, hanem éretlen 
banánokat. 
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6.  A banán árának hány százaléka jut a kereskedelmi láncokhoz? 
 
45 százalék – ami elképesztő szám, ha belegondolunk, hogy hány szereplő érintett a teljes 
folyamatban – míg a munkásoknak 2.5% jut. A kereskedelmi láncok nagyon befolyásos 
szereplővé váltak az ellátási láncon belül. Az alacsony beszerzési ár, amit a banánért fizetnek, 
közvetlen negatív hatással van a bérek szintjére és az ültetvényeken uralkodó 
munkakörülményekre.  
A méltányos kereskedelem: 
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mi-meltanyos-kereskedelem-fair-trade 
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lt%C3%A1nyos_kereskedelem 
 
Kiegészítő anyagok a gyakorlatvezetőknek: 
A banán története 
 
A banán a Musa acuminate faj gyümölcse. Az acuminate kifejezés jelentése hosszú és íves 
vagy csúcsos, és nem a gyümölcsre, hanem magára a növényre vonatkozik. Antonius Musa 
Octavius Augustus római császár személyes orvosa volt, aki támogatta az afrikai egzotikus 
gyümölcs termesztését i. e. 63 é 14 között. A banánt portugál hajósok hozták Európába 
Nyugat-Afrikából, a XV. sz. elején. Így jutott el a növény a Kanári szigetekre, India nyugati 
partjaira és Észak-Amerikába. A „banema” szó, amelyből az angol „banana” ered, a 17. sz.-
ban bukkan fel először nyomtatásban. 
 
Régen a banán nem az az édes, sárga gyümölcs volt, aminek ma is ismerjük. A mai banán a 
vörös és a zöld főzőbanán keresztezéséből származik. A jamaikai Jean Francois Poujot 1836-
ban fedezte fel, hogy az ültetvényének egyik banánfája sárga gyümölcsöt terem, amely 
nyersen, főzés nélkül is édes, ezért gyorsan hozzálátott a termesztéséhez. A 19. sz.-ban a 
banán igazi egzotikus ínyencséggé vált, melyet tányérról, késsel, villával ettek. 
 
Banán-változatok és néhány érdekes adat 
 
Több mint 300 féle banánfajta létezik, de közülük csak 20 fajtát termesztenek kereskedelmi 
célra. A vad fajok gyümölcseiben nagy, kemény magok vannak, míg a kereskedelemben 
előforduló banánfajták magja kicsi, vagy egyáltalán nincs is. Vannak úgynevezett desszert 
banán fajták, amelyek sárgák és teljesen éretten fogyasztjuk őket, és a főző banánok, 
amelyeket fogyasztás előtt meg kell főzni. 
 
A banán három hónappal a virágzást követően megérik. Szüreteléséhez legalább két 
emberre van szükség. Az egyik levágja a fürtöt a machete-jével, a másik a vállára veti és 
elviszi egy vezetékhez, amely végig fut az egész ültetvényen és kampók lógnak róla. Fontos, 
hogy a banánt még zölden levágják, de nem mindegy, hogy mikor. Ha túl korán szüretelnek, 
a banánnak nem alakul ki a jellegzetes, édeskés íze. 
 
A banán magas potassium-tartalma miatt kis mértékben radioaktív (erősebben, mint a többi 
gyümölcs). Ez a kismértékű radioaktivitás elég ahhoz, hogy rendszeresen tévesen riasztást 
eredményezzen az illegális radioaktív anyagok után kereső detektorokban, az USA 
kikötőiben. 
 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mi-meltanyos-kereskedelem-fair-trade
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lt%C3%A1nyos_kereskedelem
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A banán a világ legkeresettebb gyümölcse az alma és a narancs mellett. Jelenleg a Cavendish 
fajta a legelterjedtebb a világpiacon. Latin-Amerika, Afrika és Délkelet-Ázsia ültetvényein 
terem. A nyugati világ üzleteiben egész évben megtalálható. Ez a fajta és általában a banán 
rendkívül érzékeny a betegségekre, mert a növények genetikailag azonosak. Ez azt jelenti, ha 
egy betegség megtámad egy ültetvényt, az potenciális veszélyt jelent minden Cavendish 
fajtára a világon, és rövid időn belül akár ki is irthatná ezt a kultúrát a világból. Mivel nem 
tudjuk, hogy a meglévő fajok alkalmasak lennének-e hogy pótolják a Cavendisht, tudósok 
azon dolgoznak, hogy egy ellenálló fajtát hozzanak létre a globális piac számára. 
 
A 20. sz. elején a Gros Michel fajta volt a legelterjedtebb exportbanán, ezt váltotta fel a 
Cavendish. A Gros Michel már alkalmatlan a tömeges exportra, mivel szinte teljesen kiirtotta 
a Panama kór, egy gombafajta, mely a növény gyökerét támadja meg. A fajta még 
megtalálható néhány területen, ahol a kór még nincs jelen. 
 
A Goldfinger fajtát Hondurasban tenyésztette ki egy tudóscsoport. 4 méter magasra nő. 
Ugyanannyi idő alatt válik termővé, mint más banánfajták, de ellenállóbb a hideggel és a 
kártevőkkel szemben. Zölden is fogyasztható (pl. szárított formában) de a nyugat piacain 
éretten vásárolják. Megjelenése óta áttörést ért el a világ egyes piacain, például. 
Ausztráliában, de kevésbé népszerű Észak-Amerikában és Európában. 
 
A vörös banán kisebb és kövérebb, mint a Cavendish, puhább édesebb, és enyhén málna ízű. 
Éréskor rózsaszínűvé válik a belseje. A vörös banán Közép-Amerikában népszerű, de a 
világon mindenhol kapható. Ugyanúgy fogyasztják, mint a sárga fajtát: hámozva. 
 
A „Kék Jáva” vagy „Jégkrémbanán” ellenálló a hideggel szemben, és 4.5 méteresre nő. 
Magassága ellenére jól tűri a szelet, erős gyökérzetének köszönhetően. Levelei ezüstös-zöld 
színűek, a gyümölcs kékes-zöld, közepes méretű és a húsa hófehér. Kiváló minőségű, enyhén 
vaníliaízű gyümölcs. 
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1. sz melléklet: 
1. Banánszedő: 
A legjobb banánok kiválogatása a munkának ugyanúgy része, mint a fürtök levágása és 
megmosása. A munkás keze és ruhája egész nap vizes; a fürtöket cipelni kell, amelyek súlya 
akár az 50 kg-ot is elérheti. A termesztéshez használt műtrágyák és rovarirtó szerek 
egészségkárosító hatásúak, és akár rákot is okozhatnak. A rovarirtó szereket repülőgépekről 
is szórják, így azok a közeli lakóhelyeket, iskolákat veszélyeztetik. Az ültetvények tulajdonosai 
nem ösztönzik a munkásokat szakszervezet-alakításra, amin keresztül a munkások védeni 
tudnák az érdekeiket és jobb munkakörülményeket harcolhatnának ki maguknak. 
 
2. Az ültetvény tulajdonosa: 
Az ültetvény fenntartásának költségei közé tartozik a drága rovarirtó szerek megvásárlása, a 
permetezést végző repülőgépek üzemanyagköltsége, a szerszámok, gépek beszerzése és a 
munkabérek. Ha egy munkás balesetet szenved és pereskedni kezd, a tulajdonosnak 
ügyvédet kell fogadnia. Ha a banánok mérete és alakja nem felel meg az európai 
szabványnak, vagy sérültek, nem exportálhatók és csökkentik a profitot. A tulajdonos viseli 
annak költségeit, ha természeti csapás, vagy kártevők pusztítják el a termést. Az 
ültetvényesek közötti verseny megköveteli, hogy a legmodernebb gépeket szerezzék be és 
tartsák fenn. A sok éve tartó banántermesztés kimeríti a termőföldet, ezért drága műtrágyát 
kell használni, vagy új földeket kell vásárolni. 
 
3. A szállítóhajó tulajdonosa: 
A nagy szállítóhajók megvásárlása és fenntartása rendkívül költséges. További kiadást jelent 
az üzemanyagköltség; öt hét alatt hajózik a rakomány Latin-Amerikából Európába. Újabb 
költség a rakomány biztosítása. A rakomány sérülése vagy megsemmisülése esetén a 
szállítónak fedeznie kell a kiadásait. A hajón a banánt alacsony hőmérsékleten kell tartani, 
hogy ne érjen meg az út során, különben az üzletek polcain kezd megrohadni. A kikötőben a 
tulajdonosnak kikötői díjat kell fizetnie, amely tartalmazza kikötés és a kirakodás költségeit. 
 
4. Importőr: 
Az importőr feladata, hogy a banánt nagy érlelő központokba szállíttassa, ahol nagy 
mennyiségű etilén segítségével gyorsítják fel az érési folyamatot. Ezt követően kell az 
üzletekbe juttatni a banánt. Érlelés után a banánt újracsomagolják, ezért az importőrnek 
fizetnie kell a csomagolás költségeit a csomagoló munkások bérével együtt. Az importőr 
komoly összeget fizet az EU-nak az importjogokért. Szerződéses kötelezettséget vállal a 
banán beszerzésére és időbeni leszállítására az üzletekbe, annak ellenére, hogy nincs 
befolyása az esetleges késésekre. 
 
5. Kereskedő: 
A kereskedőnek fizetnie kell a dolgozók bérét, és az üzlet fenntartásának költségeit is. A 
verseny miatt új ötletekre, felszerelésekre, nagyobb helyiségekre és hirdetésekre kell 
költenie. A sérült vagy túlérett banán elégedetlen vásárlókat eredményez, akik esetleg 
máshol fognak vásárolni.  
  



 

 

www.eathink2015.org 

2. sz melléklet 
 
 
 
 

 
 


