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Tanulási célkitűzések 

A modul elsajátítása során megszerezhető 

szaktudás/készségek/kompetenciák leírása  

 

Ezen modul elolvasása után tudni fogod, hogy 

hogyan hat az egyén és a társadalom a 

természetre, saját környezetére. Illetve, hogy mi 

befolyásolja leginkább a környezetünk 

állapotának változásait, és hogy te és családod 

hogyan tudtok ezen segíteni. 

Időigény 

A modul elsajátításához szükséges becsült idő  

Körülbelül három alkalommal 2x45 perc órányi 

tanulás szükséges ezen modul tartalmának 

elsajátításához, a feladatok elvégzéséhez. 

Ütemterv 

Haladás a modulban, az anyag megtanítása 

 

Az ajánlott haladás a modulban a leírt 

sorrendnek megfelelően van szerkesztve. 

Először a tanagyag elméleti ismereteinek 

átadása, a probléma felvázolása zajlik. Ezt 

követően a gyakorlati példák, esettanulmányok, 

jó példák bemutatása. Az oktatást követően a 

modulhoz kapcsolódó önellenőrző teszt 

kitöltésével zárul a tananyag. 
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Bevezetés 

 
 
A növekvő kollektív környezeti problémák a világon mindenütt egyre nagyobb figyelmet követelnek 

maguknak. 

 

Az elmúlt időszak kutatásai is azt mutatják, hogy a lakosság közgondolkodásában már a globális 

klímaváltozás következményeinek minimalizálása áll, de a társadalom tagjainak többsége még mindig 

nincs tisztában a környezetvédelmi alap információkkal és ismeretekkel, nem tette magáévá a 

környezettudatos tevékenységeket. 

 

Az elkövetkező időszak egyik legfontosabb, egyéni és globálisszintű feladatának kell lennie, hogy a 

megelőző szemléletű életforma általános igénnyé váljon. Ahhoz, hogy ez a szemlélet beépüljön az 

értékrendünkbe, bizony idő kell.  

 

Mindannyian bízzunk abban, hogy a fogyasztói egészségtudatos és környezettudatos hozzáállás, 

cselekvés hazánkban is folyamatos fejlődést mutat. Jó lenne, ha évről-évre nőne azon egyének száma, 

akik már értékrendjük részének tekintik ezt a két fontos tudatosságot és ez nem csak a szavaikban, 

hanem a tetteikben is megmutatkozik. 
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Mit jelent a környezet? 

 

 

Környezetünk meghatározását több irányból is megközelíthetjük. 

Az egyik felfogás szerint beletartozik a közvetlen környezetünk (pl. a tanterem vagy otthon a 

szobánk), a falu vagy város ahol élünk, egészen a Földünkig. Körülvesz minket a mindennapjainkban, 

ott élünk, tanulunk, dolgozunk, szórakozunk.  

 

Tágabb értelembe véve a környezetünk tartalmaz élő, azaz természetes illetve mesterséges, azaz 

ember alkotta elemeket. Ezek az alkotóelemek összességében a föld, a víz, a levegő, az élővilág, a táj 

és települési környezet, melynek részei a következők: 

 

 

 

Egyik a másikra hatással van, tehát ha az egyik rész károsodik, az negatívan befolyásolja a másik 

elemet is. Mindenki számára fontos lenne megérteni, hogy a környezetünk egy rendszer, nincs egyik 

elem a másik nélkül, folyamatos hatások és kölcsönhatások működnek. A rendszernek mi magunk, az 

emberek is részesei vagyunk, nem élhetünk víz, levegő nélkül vagy termőföld által nyújtott élelem 

nélkül. Ha a körforgás valamelyik elemébe hiba csúszik, pl. szennyezett lesz a vízünk vagy mérges 

gázok kerülnek a levegőbe, az a mi életünkre is hatással lesz és felborul a rendszer. 

 

Bioszféra 

Születését mintegy 3,5 milliárd évvel ezelőttre, az élet keletkezésével egy időre tehetjük. Az evolúció 
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során fejlődött, változott. Bioszféra alatt értjük a Föld kőzetburkát (litoszféra), vízburkát (hidroszféra), 

levegőburkát (atmoszféra), ahol van élő szervezet és biológiai folyamatok mennek végbe. Kiterjedését 

nehéz megállapítani, vannak madarak, melyek akár 11000 méter magasra felrepülnek, illetve vannak 

mikroszkopikus baktériumok, melyek a tengerszint alatt 9000 méter mélységben is előfordulnak. 

 

A bioszféra változásának lépcsőfokai 

 
Az emberiség hosszú évezredek alatt, nem fokozatosan, hanem nagyobb lépcsőfokokat ugorva érte el 

a bioszféra változását, melyek azóta már tudjuk, sorsfordító, alappillérei voltak a mai életünknek. Ez a 

6 lépcsőfok a következő: 

 

1. Tűzhasználat: a tűz jelenségének észrevételével létrejött az első energia, a biomassza, fa 

égetésével. Emelkedett a népességszám, ugyanis a ragadozó állatok távol tudták maguktól 

tartani, illetve hidegebb tájakon is életbe maradtak a tűz segítségével. A levadászott állatokat 

meg tudták főzni, mely szintén a népesség növekedéshez vezetett.  

 

2. Kialakultak a nyelvek: megjelenésük kezdetekor a nyelv leginkább a mai siketeknél használt 

jelnyelvre hasonlított. Ahogy fejlődött a gondolkodásuk és az eszközhasználatuk, vele együtt 

fejlődött a kommunikáció is. Mivel könnyebben kifejezték és megértették egymást, a vadászat 

is hatékonyabbá vált, így újra növekedett a népesség. 

 
 

3. Megjelenik a mezőgazdaság: mely a vadászó és gyűjtögető életmódot váltotta. 

Következményeként növekedett a társadalmi egyenlőtlenség, új területeket vontak be a 

földművelés miatt, felértékelődtek a vagyontárgyak értéke, új szakmák jöttek létre (pl. 

fazekasság). 

 

4. Létrejönnek a civilizációk: melyek társadalmi, gazdasági, szellemi műveltséget jelent. 

Kialakultak az egyes társadalmi rétegek, az írás, és a városok. Egyre inkább megjelentek az új 

mezőgazdasági irányvonalak és az energiaforrások. 

 
 

5. Elkezdődtek az európai hódítások. Leigázzák a helyi őslakosokat, és beindul a kereskedelem. 

A hódítások miatt új haszonállatok és növények válnak ismertté, illetve új kórokozók jelennek 

meg és hurcolnak távolabbi helyekre. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Litoszf%C3%A9ra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidroszf%C3%A9ra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Atmoszf%C3%A9ra
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89let
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6. Tudományos, technikai és energetikai forradalom: jelen pillanatban is ezen a lépcsőfokon áll 

az emberiség. Megjelenik az elektromosság és az új tüzelőanyagok, illetve a piacgazdaság. 

Iparosítják a halászatot, a mezőgazdaságot, a vegyipar segítségével több halálos kórt is 

legyőznek. A tudomány fejlődésével megváltozik az emberek gondolkodása és világnézete, 

értékrendje. Kialakul a fogyasztói társadalom. 

 

Az emberi tevékenységek káros következményei 

 

Már mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az élethez szükség van talajra, vízre, levegőre. 

Körkörös folyamatoknak hála ezek az energiaforrások folyamatosan képesek a megújulásra. Az 

emberek egyre erősebb és durvább beavatkozása miatt, a hosszú idő alatt kialakult egyensúly 

megbomlik és veszélyeztetik a megújulás képességét. Ezeket az erőforrásokat nemcsak egyre többen 

használják, hanem az egyének is egyre többet hasznosítanak belőlük. Ezáltal a természeti forrásaink, 

kincseink kimerülőben vannak, a meglévőek pedig már szennyeződtek. 

 

 

Forrás: National Geographic 
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A fenti ábra jól mutatja, hogy milyen sok mindennapi táplálékunk vagy használati eszközünk van 

káros hatással a Földre. Az előállításuk során rengeteg mennyiségű vízre van szükség vagy a 

termesztésükhöz elpusztítanak, megkárosítanak élőhelyeket (pl. szavannák, őserdők), ezáltal 

hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz is. Ezekre a termékekre egyre inkább nő kereslet, ezért, hogy az 

igényeket ki tudják elégíteni a gyártók, egyre többet és többet termelnek belőlük. Ezek az 

alapanyagok ott vannak az ételeinkben, a tisztálkodási szereinkben, ruháinkban, és csak tőlünk függ, 

hogy milyen formában és mennyiségben fogyasztjuk őket. 

 

Vegyük sorra, hogy a környezeti elemeknek, erőforrásoknak milyen jellegű és fokú szennyezettséggel 

kell jelen pillanatban is megküzdeniük: 

 

Levegő: A motoros gépjárművek szén-monoxidot és ólmot bocsátanak ki, ezáltal a levegő összetétele 

megváltozik, a levegő alkotóelemeinek aránya felborul. Csökken az ózon-koncentráció, mely hatására 

a Földön káros lesz az ultraibolya-sugárzás, pl. ezért kell óvni magunkat nyáron a közvetlen 

napsütéstől. Növekszik az üvegházhatású gázok mennyisége, mely globális klímaváltozást okoz.  

 

 

 

 

Víz: Hihetetlen, de Földünk négyötödét víz borítja. Számunkra teljesen hétköznapi dolog, hogy a 

csapból víz folyik, ami iható, egészséges, ám sok helyen a világon ez nincs így, több millió ember 

küzd nap mint nap a vízhiánytól. Vízszennyezésről akkor beszélünk, ha olyan anyag jelenik meg a 

vízben, mely emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszi, illetve amikor a vízi élővilág, az állatok és 

növények életét lehetetlenné teszi. Legtöbbször emberi tevékenység hatására szennyeződik el.  

Sajnos több módját is ismerjük, ezek pl.: 
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-növényvédő szerek, amiket a mezőgazdaságban használnak 

-káros anyagoktól szennyeződött esővíz 

-gyárak működésük során szennyeződéseket juttatnak vissza a vízbe 

-olajszennyezés, gyárakból, hajókból a vizeinkbe folynak 

-a vizek algásodása 

-mérgező fémek szennyezése 

 

 

 

Talaj: Szennyezést általában a hulladéklerakók okoznak, de közvetetten a vízszennyezés is okozhat a 

talajban minőségi rombolást. A szennyezés itt is széleskörű lehet, a gyárak, üzemek „kint felejtett” 

vegyi hordóikkal vagy a mezőgazdaság a növényvédőszerekkel, rovarirtókkal okozhatnak károkat.  

 

 

 

Az erőforrásaink károsítása nemcsak önmagukban okoznak veszteségeket, visszahatnak ránk is, 

emberekre. Minket is megbetegít, ha rossz levegőt szívunk be, ha szennyezett vizet iszunk, vagy ha a 

fáról leszakított alma nem egészséges a szervezetünkre nézve.  
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Környezetvédelem és alapelvei 

 
 
Most hogy felelevenítettük, hogy a környezetünket milyen nehézségek sújtják és miket okoz az 

emberek felelőtlen viselkedése, benned is felmerülhetett a kérdés, hogy mivel is tudnál segíteni? 

Hogyan lehetne megakadályozni a további rombolást, hogyan lehetne megoldani vagy visszafordítani 

a káros folyamatokat? Van egyáltalán visszaút? Az emberek viselkedése megváltoztatható? Ha igen, 

hogyan? 

 

Nos, a következőkben ezekről lesz szó, a megoldásokról, a tennivalókról, a lehetőségekről és 

bemutatunk számodra sok gyakorlati példát, amivel te is tehetsz a környezeted megóvásáért. 

 

 

 

Mi az a környezetvédelem? 

 

A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely saját magunk által okozott károsodások 

megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. A környezetvédelem egyfajta 

kinyilatkoztatása és elismerése annak, hogy függünk a Földünktől, a környezetünktől, felelősséget 

vállalunk a megóvásáért és a természeti értékek megőrzésért.  

A környezetvédelem nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra is. A fenntartható fejlődés fogalma 

legelőször egy 1987-es ENSZ jelentésben szerepelt, mely szerint ez egy olyan fejlődési folyamat, 

amely „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, 

hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”.  

 

Manapság már tekinthetünk rá egyfajta mozgalomként is. Sok civil szervezet jött létre a környezet 

védelmének ügye miatt, akik igyekeznek a politikai döntéseket befolyásolni az értékek mentén illetve 

a társadalmat aktív cselekvésre buzdítani. A civilek mellett természetesen fontos szerepet töltenek be 
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a szakmai szervezetek is, akik folyamatosan kutatják, vizsgálják a környezetünket, információkkal, 

tanulmányokkal látnak el minket, és felhívják a figyelmet a tennivalókra. Az Európai Unió országai 

közösen fogalmaztak meg szigorú környezetvédelmi előírásokat, mely jogszabályokat minden uniós 

polgárnak és kormányuknak be kell tartani. 

 
Az Európai Uniónak Magyarország és Szlovákia 2004-től tagja, így ránk is vonatkoznak a 

rendelkezések. Nézzük pár példát az Európai Unió környezetvédelmi alapelveire: 

- a szennyező fizessen: a kár okozója viseli a terheket 

- megelőző fellépés: vizsgálatokat kell lefolytatni, nehogy kár keletkezzen 

- integrálás: a környezetpolitikának minden más szektorban is meg kell jelennie 

- partnerség: a problémák megoldásának érdekében együtt kell működni 

- elővigyázatosság: meg kell próbálni mindent, hogy elkerülhető legyen a károkozás 

- kötelező a környezetvédelem oktatása 

- fenntartható fejlődés elve (a fogalmát feljebb meghatároztuk)  

 

A környezet- és természetvédelem célja 

 

 

A környezetvédelem elsődleges célja: megfelelő életkörülményeket teremtsen az egyéneknek és az 

emberiség számára együttesen, biztosítsa általa a létezését, testi és szellemi egészségét, továbbá védje 

az anyagi és szellemi javait. 

 

Területei: 

       -Levegővédelem                 -Állatvédelem 

       -Talajvédelem                     -Tájvédelem 

       -Vízvédelem                       -Zajvédelem 

       -Növényvédelem                -Településvédelem 

                      +Hulladékgazdálkodás 

  

A környezetvédelmi tevékenységek során elsősorban három alapvető kérdést kell 

megválaszolni: mit, mitől és hogyan kell megvédeni? 

 

Mit? Erre válaszolhatunk a legegyszerűbben: az embert, továbbá annak a természetes és mesterséges 

környezetét, amelyet már az előző részekben megismerhettünk. 
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Mitől? Az embert a különböző dolgoktól muszáj megvédeni, így például a szeméttől, a zajtól, a káros 

sugárzásoktól, a túlzásba vitt vagy szegényes fénytől és hőtől, a bűztől, az eróziótól, az élőlények 

kihalásától vagy megnövekedett számuktól, a stresszel járó túlterheléstől, a káros szellemi ingerektől, 

stb. Az emberi faj védelme az egész környezet védelmét is jelenti egyben. 

 

Hogyan? Erre a kérdésre adható a legösszetettebb válasz. A környezeti ártalmak elhárítására 

számtalan módszer lehetséges. Például ezek: 

 

• Különböző műszaki megoldások 

 

–  A káros emissziók csökkentése, illetve létrejöttének megakadályozása a forrásterületén 

(porleválasztó, szennyvíztisztító, hulladékszegény technológiák). 

– A káros emissziók előrehaladásának vagy átváltozásának megakadályozása (magas kémények 

építése, erdők telepítése, észlelőhálózatok létrehozása). 

– Védőeszközök alkalmazása (gázálarcok, füldugaszok, védőmázolások). 

 

• Gazdasági és jogi feltételek biztosítása 

 

– Gazdasági érdekeltség kialakítása a környezetvédelmi ráfordítások megtérülése mellett. 

– Környezetvédelmi törvények, jogszabályok megalkotása és azok betartása. 

 

• Környezet-védő,-tisztelő,-szerető szemlélet kialakítása 

 

–  Az ökológiai kultúra megalapozása és fejlesztése. 

– Környezettudatos és környezetbarát magatartás és életforma előmozdítása. 

 

A felsorolt elemek nem egyedüliek, hanem együttesen hatnak, hiszen a környezet egységéből 

következik, hogy az ártalmak kialakulását, kivizsgálását és felszámolását csak komplex ökológiai 

szemlélettel lehet végezni. 

 

Nem vitathatjuk, hogy a környezetkultúra kérdésköre társadalmi problémaként kezelendő. Városaink, 

gyáraink, iskoláink, öltözködésünk, lakberendezésünk, viselkedésünk is környezetkultúránkról (vagy 

annak hiányáról) tanúskodnak. 
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Környezeti nevelés 

 

Minden szakterület a saját lehetőségeit keresi a környezeti nehézségeinek megoldására. A pedagógia 

felismerte azt, hogy az egyik legnagyobb baj mibennünk van: szokásaink, magatartásunk, 

értékrendszerünk sokszor megakadályoz abban, hogy egyensúlyt teremtsünk a diszharmónia helyett. 

Ezért az emberi létünk alapjához, a legérzékenyebb és legerősebb lehetőséghez kell fordulnunk, 

keresve a krízis megoldásának alternatív lehetőségeit. Ezek egyike a környezeti nevelés.  

 

A környezeti nevelés széles spektrumú, össztársadalmi eljárás. Átfogja az iskolarendszeren belüli és 

az iskolarendszeren kívüli képzési- nevelési lehetőségeket. Megjelenik a tömegek felvilágosításában, 

a hirdetésekben, a művészetben, hatása érvényre jut a kultúra, a gazdaság, a politika és az 

államigazgatás legkülönbözőbb területein. Környezeti oktató-nevelő hatása van a tárgykultúrának, az 

építészetnek, az energiaiparnak, a tömegközlekedésnek és még sok más egyéb társadalmi egységnek. 

 

 

 

Környezetvédelmi intézkedések Magyarországon 

 
Az előző fejezet egyikében tárgyaltuk, hogy milyen intézkedéseket kell betartania minden Európai 

Uniós országnak. Magyarország, mint ahogy minden más ország is, van, amiben előrébb és van, 

amiben hátrébb tart. Országonként eltérő, hogy milyen különböző súlyosságú problémával kell 

megküzdeni. A környezetvédelemért tett helyi lépések aztán bekerülnek az EU adatbázisába, akik ezt 

felhasználva, statisztikákat állítanak össze, és folyamatosan ellenőrzik a kormányok intézkedéseit. 

 

Magyarországon a környezetvédelem ügye sajnos eléggé a háttérbe van szorítva. Az országnak nincs 

önálló környezetvédelmi minisztériuma és nincs országos környezetvédelmi hatósága sem. 

Különböző hivatalok és tárcák foglalkoznak az ilyen ügyekkel, ami azért rossz, mert sokszor nem 

lehet tudni kihez kell fordulni egy-egy esetben, pedig ilyenkor sürgős intézkedésekkel lehet csak a 

helyzeteken segíteni. 
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Többek között hiányzik még a rendszerből egy támogatási alap is, melyből a káreseményeket lehetne 

fizetni, rögtön meg lehetne szüntetni a kár okozóját és utána felelősöket keresni. Jelenleg ez pont 

fordítva működik, így sok időt vesztünk, és a környezetszennyezés közben folyik tovább. 

 

További problémát jelentenek még az országban a nagy mennyiségű jogszabálynak való megfelelés és 

azok átültetése a gyakorlatba. A környezetvédelem és munkavédelem területén mintegy 500 

jogszabálynak és 2500 kötelezettségnek kell megfelelni. Ezeknek való megfelelés és nyomon követés 

mindenkire nagy terhet ró. De attól, hogy sok jogszabályt hozunk ezáltal a környezetünk állapotán 

még nem javítunk. A rendelkezések betartása segít megtartani a gazdasági és a társadalmi fejlődést, 

biztosítja az emberi jogokat és segít megőrizni a békét, hiszen ezzel megelőzhetővé válnak a 

konfliktusok.  

 

 

 

A fenti képen az ajkai vösösiszap-katasztrófát láthatod, mely 2010-ben történt. Átszakadt egy gyár 

vörösiszap gátja és elöntötte a környező településeket. Az erősen lúgos és maró hatású anyag hatalmas 

területet borított el, felbecsülhetetlen ökológiai és gazdasági károkat okozva.  

 

De álljon itt egy pozitív példa is a magyar környezetvédelem zűrzavaros fejezeteiből. A kormány 

megszavazta azt a javaslatot, hogy tiltsanak be minden egyszer használatos műanyagot 2021. 

júliusától. Ezután nem helyezhetőek forgalomba a következő termékek: fültisztító pálcikák, műanyag 



   

15 

  

evőeszközök, szívószálak, italkeverők, léggömböket tartó pálcák, polisztirolból készült ételtartó és 

italtartó dobozok és edények, italhordó poharak. Az új szabályozás nagy előrelépés a jelenlegi 

szabályozáshoz képest, most ugyanis nincs semmilyen korlátozás a műanyagokra vonatkozóan. 

 

 

Környezetvédelmi intézkedések Szlovákiában 

Első közép-európai országként 2019. szeptemberben megszavazta a szlovák parlament, hogy 

visszaválthatóak lesznek a PET palackok és pléh dobozok, illetve betiltják az egyszer használatos 

műanyagok árusítását. 

 

2022-től a boros és sörös üvegek mellett visszaválthatóak lesznek a flakonok és fémdobozok  is. Azért 

tartották fontosnak a minél előbbi megszavazását, mert a minisztérium szerint nem tartják a szelektív 

hulladékgyűjtést elég hatékonynak. A jelenlegi adatok alapján a PET-palackok csak 60%-a kerül 

megfelelő helyre, de az intézkedés után várhatóan ez a szám 95% lesz. Egyelőre nem tervezik kis 

boltokban bevezetni, csak a 300 négyzetméter feletti alapterületű üzletekben lesz lehetőség a 

visszaváltásra. 2022-ig kiépítésre kerülnek a visszaváltható automaták. A gyártók sajnos már most 

tiltakozásukat fejezték ki a rendelkezés bevezetéséről, ugyanis számukra ez jelentős többletköltséget 

jelent, áremelést, mert a palackok visszaváltási díját is bele kell majd építeniük az áraikba. Szerintük a 

hulladék  
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A palackok témaköre mellett a másik jelentős javaslat elfogadása, mely 2021-től betiltaná az egyszer 

használatos műanyagok forgalmazását (pl. evőeszköz, italkeverő, szívószál, egyszer használatos 

ételhordók, poharak stb.)  

 

A törvényjavaslat során előkerült az erdők védelmének kérdése is. Az Állami Természetvédelmi 

Hivatal olyan jogköröket kapna, amelyek segítségével meg tudná akadályozni, be tudna avatkozni a 

természetvédelmi területeken tett fakitermelés során vagy a talajrétegeket, vízfolyásokat érintő 

beavatkozások alkalmával. A jogkör változásával a Hivatalnak plusz 400.000 hektárnyi terület 

kerülne ellenőrzése alá. 

 

Szlovákia legfontosabb környezetvédelmi kihívása, hogy megszüntesse a szénbányászatot és a 

tüzelést. A szakemberek szerint csak úgy kerülhető el klímaváltozás, ha a megújuló energiaforrásokra 

és széntermelő régiók átalakítására kerülne a hangsúly. A állam vezető tisztségviselői támogatják a 

törekvést, fontosnak tartják ezeknek a bevezetését, így már csak rajtuk múlik, hogy 2023-ig leállítják-

e a szénbányászatot az országban. 

 

 

 

A lakossági tüzelés nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is problémákat okoz. Egy 

közvélemény kutatás eredménye azt mutatja, hogy az emberek azt gondolják, hogy a 

légszennyezettségért leginkább az ipar és a közlekedés okolható, ez azonban nem így van. A levegő 

szennyezettségéért a lakosság helytelen tüzelési szokásai felelnek, ugyanis nem fával, hanem 

hulladékkal fűtenek sokan vagy ahelyett, hogy elvinnék szemetüket hulladékudvarokba, elégetik az 

udvaron. Tilos háztartási és kerti hulladékot, farostlemezt, laminált lapot tüzelni. Azok, akik szénnel 

fűtenek, vigyázniuk kell a lignittel való fűtéssel, ugyanis az nagyon veszélyes az egészségre. 

Égetés helyett egyik megoldás lehet a komposztálás. A hulladékunknak ugyanis a nagy része szerves 
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hulladék, úgynevezett biohulladék (falevél, kerti gallyak, zöldségek héja, tojáshéj stb.). A 

komposztálás nem mellékesen kedvez a tápanyaghiányos talajnak is, ugyanis komposztálással értékes 

tápanyag állítható elő, így a kertünket ellenállóbbá tehetjük, illetve sokkal jobb minőségű zöldségeket, 

gyümölcsöket termeszthetünk, ha a komposztot kiszórjuk a növényeink gyökeréhez.  

 
 

Fogyasztási szokásaink 

 

Fogyasztói társadalomban élünk, melyre olyan magatartás jellemző, mint a pazarlás, felhalmozás, 

megnövekedett energiaigény stb. Meggondolatlan életmódunk nagyban befolyásolja környezet-és 

egészségtudatosságunk mértékét és minőségét. 

 

A 21. századi piacgazdaságot és ezen belül a fogyasztói társadalmat az tartja fent, hogy a termelés 

nagy erővel löki piacra az új termékeket, a vásárlók pedig legalább ekkora intenzitással cserélik le 

régi dolgaikat újfajtákra. A fogyasztási szokások alakulására erőteljes és negatív irányú hatást 

gyakoroltak az egyre nagyobb számban megjelenő bevásárló központok, plázák és hipermarketek.  

 

 

 

Egy nemrég megjelent kutatás szerint eddig alábecsülték a szakemberek az emberek által szemétbe 

dobott, elpocsékolt élelmiszer mennyiségét. A megdöbbentő adatok szerint, ha nem landolna a 

táplálék a szemétbe, akkor négy ember helyett akár öt is jóllakhatna. A pazarlás leginkább a 

gazdagabb országokra, családokra jellemző, de már a szegényebb országokban is gondot okoz. Fontos 

lenne, hogy az élelmiszeradagokat csökkentsük, ne vásároljunk túl sokat belőlük, az eltarthatóságukat 
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időben toljuk el, tegyük őket hűtőbe, fagyasztóba (mind az alapanyagokat, mind a készételeket) 

készítsünk „maradékmentő” fogásokat. Globális célkitűzés, hogy 2030-ra a felére csökkentsük le az 

élelmiszer-hulladék mennyiségét. 

 

Talán már te is hallottál róla, hogy az olcsóbb ruhadarabok többsége a fejlődő országokból, megalázó 

körülmények között dolgoztató (akár kiskorú gyerekeket is foglalkoztató!) gyárakból kerül ki. A 

textilipar az üzemek környékén is értelmetlen környezeti pusztítást végez. Indonéziában található az 

egyik legszennyezettebb folyó, amit a ruhaipar tett tönkre. A helyi lakosok számára ez a folyó jelenti 

az ivóvizet, az öntözővizet és ezt használják tisztálkodásra is. Mindenkinek tisztába kell lenni azzal, 

hogyha egy ruhaüzletbe betér, milyen áron kapja kézhez az ún. fast fashion ruhadarabokat. 

 

 

                                          Citarum folyó mérgező szennyezettsége 

 

Erről a témáról a következő tananyagokban bőven lesz még szó, de le kell szögezni már most, hogy 

fogyasztói döntéseddel, hogy mit vásárolsz a boltban, a tulajdonodban lévő tárgyakkal hogyan bánsz, 

igenis befolyásolja mindannyiunk jövőjét. A cégek, az üzletek, a márkák azon vannak, hogy te minél 

többet vásárolj, észrevétlenül is hatással tudnak lenni ránk, de neked kell az okosabbnak lenni. Ismerd 

fel, hogy pontosan mire és milyen mennyiségben van szükséged egyes dolgokból, gondold át, tervezd 

meg, és dönts felelősen. 

 

A fogyasztói környezettudatosság speciális viselkedési magatartást is jelent, amelynek célja a 

környezethasználat csökkentése, és amelynek fókuszában a következő alapelvek állnak: 

környezetbarát vásárlások, a környezethasználat csökkentése, a környezettel, a környezeti 

problémákkal és azok megoldásaival kapcsolatos cselekvő információkeresés, tájékozódás, 

környezetvédő tevékenység. 

 

A tudatos fogyasztó előzetes információgyűjtést követően előre megfontoltan hozza a vásárlási 
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döntéseit, úgy, hogy előtérbe helyezi általa fontosnak tartott szempontokat. Ezek a szempontok 

kötődhetnek a fogyasztó saját tudatos érdekeihez (ár, minőség, márka, egészség stb.) vagy pedig a 

társadalom érdekeinek figyelembevételéhez (pl. környezettudatosság, társadalomtudatosság). Ebben a 

két esetben a vásárlókat eltérő mozgatórugók hajtják, különböző kínálatra vágynak, és eltérően lehet 

őket megszólítani. 

 

 

Környezetvédelem? Nem csak a felnőttek dolga! 

 

 

A környezetvédelemért tenni nemcsak kormányfők, befolyásos vezetők, politikusok vagy csak úgy 

általánosan a felnőttek tudnak! Bemutatom neked Greta Thunberg-et, aki 17 éves, középiskolás, svéd 

diáklány, nem mellesleg tetterős éghajlatváltozás aktivista. Szenvedélyes beszédeket tart a 

nyilvánosság és vezető államférfik előtt, demonstrációkat szervez, aktivizálja a fiatalabb generációt, 

mindezt teszi azért, hogy a klímaváltozásra felhívja a figyelmet, cselekvésre ösztönözzön. Minden 

pénzjutalommal járó díjjal, amit megkap, szervezeteket és ökológiai válsággal sújtott területek lakóit 

segíti. 

 

Természetesen nem kell mindenkinek aktivistának lenni. Az, hogyha a saját környezetedben lévő 

környezetkárosító eseményekre odafigyelsz, már jóval többet tettél a világért, mint sok ember. A 

következő fejezetben arról lesz szó, hogy mivel tudod te megvédeni a környezetedet. 
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További tippek, ha Te is segítenél 

 
Most elsősorban általános szeretnénk neked tanácsokkal szolgálni, aztán a többi tananyag során, egy-

egy témával kapcsolatban már sokkal konkrétabb példákkal is segítünk. Mivel jelen témánk a 

környezet és annak védelme, általános útmutatóra minden helyzetben szükség lehet, ezek 

megfogadásával nem lehet hibázni. Mit kell szem előtt tartani, mindig minden, a környezetet érintő 

kérdésben? 

 

 

 

- Fedezd fel a környezetedet: vedd észre, hogy mit kell megvédeni, informálódj, hogyan tehetsz 

jót. Egy kidőlni látszó vagy elkorhadt fát érdemes lehet kivágni, de ha madarak vagy 

mókusok lakják, akkor nem. 

 

- Soha ne tegyél olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének: ha nem szeretsz szemetes 

erdőben sétálni, akkor te se vigyél oda szemetet.  

 

- Ne rongálj: ne tépd le a virágokat, ne szennyezd a vizet stb. 

 

- Legyél takarékos: A víz- és energiatakarékossággal nemcsak a környezetednek teszel jót, de 

sokat spórolsz a családi kasszának is. Érdemes megemlíteni itt az újrahasználatot és 

újrahasznosítást is, ne dobd ki azt, amit még tudsz másra is használni mint az eredeti 
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funkciója, vagy ajándékozd el a kinőtt ruháidat, nem kell kidobni őket. 

 

- Válaszd a minőségit: lehetséges, hogy többe kerül, de általában kevésbé használódnak el mint 

az olcsóbb társaik. Sokszor a minőségi termékek „zöldebbek” is. 

 

- Lásd meg a helyi dolgok szépségét: a te közvetlen környezetedben is biztos van egy szép 

kulturális örökség vagy természeti érték, nem kell hozzá messzire utazni, sok üzemanyagot 

elhasználni és szennyezni vele a levegőt. Vásárolj piacon, őstermelőktől, akár bio termékeket, 

ott helyben, a környékeden. Ezek jobb minőségűek (hiszen helyi termesztésűek), nem 

külföldről hozzák be, nem utaztatták őket, lezárt, sötét dobozokban. A helyi közösséget is 

erősíted vele, egy idős nénitől tojást venni, meglátod milyen jó érzés! 

 

- Sok kicsi sokra megy: Biztos te is sokszor hallottad már felnőttektől azt a mondást a 

környezetvédelemmel kapcsolatban, hogy „egy fecske nem csinál nyarat”. De ez nem igaz! 

Ez nem lehet érv a lustaságra. Ha mindenki megtesz egy kis dolgot a saját környezetében, 

abból egy hatalmas előrelépés kerekedik.  

 

- Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra: A környezetünket sajnos folyamatosan romboljuk, 

emiatt a megelőzésnek és a helyreállításnak ugyanúgy folyamatosan van szerepe. A 

problémákat most kell megoldani, mielőtt még nagyobbak lesznek, esetleg 

visszafordíthatatlanok.  

 
- Vállald a felelősséget: Mi emberek, együtt okoztuk a környezetvédelmi problémákat, tehát 

mindannyian felelősek vagyunk. Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, 

amit nem tesz meg. 
 

 

A modul témájával kapcsolatos hasznos https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_hu
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Greenpeace szervezet magyar oldala 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_hu
https://ng.hu/tag/kornyezetvedelem/
http://www.tudatosvasarlo.hu/
http://www.nebih.hu/
https://www.greenpeace.org/hungary/

