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EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET 
 

1. Új vagy régi takarítási módszerek? 
Minden háztartás tele van vegyszerekkel, melyeket lehet helyettesíteni 

természetes anyagokkal a takarítás során. Ezek többsége majdnem minden 

háztartásban megtalálható:  

 Ilyen például az ecet, amely 

kiválóan alkalmas fertőtlenítésre 

és oldja a vízkövet is, emellett 

az eldugult lefolyó tisztítására is 

alkalmas. 

 A citromlé enyhén savas 

hatásának köszönhetően 

tökéletes például a fémek 

tisztítására.  

 A babahintőporról kevesen tudják, hogy megfelelő a ruhán lévő 

zsírfolt eltávolítására: ha rácsöppen a zsír a ruhánkra, azonnal szórjuk 

rá és óvatosan dörzsöljük bele. 

 A cipők gumi részének tisztán tartására használhatunk fogkrémet, 
illetve a falról is könnyedén lemosható vele a zsírkréta folt. 

 A szódabikarbóna kevés vízzel elkeverve nagyon jó súrolószer: 

tűzhelyen is használhatjuk, de annak érdekében, hogy megfelelően le 

tudjuk takarítani a ráégett ételmaradékot, hagyni kell állni egy kis ideig. 

Por formájában szőnyeget is tisztíthatunk vele: szórjuk rá a szőnyegre, 

majd pár perc után jó alaposan porszívózzuk fel. 

 A mosás terén is alkalmazhatunk egy nagyon jól bevált régi módszert: a 

ma nagyon népszerű mosószer és mosópor helyett, használjunk 

mosószódát vagy mosószappant, amellyel ugyanazt a hatást érjük el, 

mint a manapság használt mosószerekkel csak olcsóbb és 

környezetbarát módon.  
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2. XXI. századi ember és a környezet 
A XXI. századi civilizáció életmódja a természetes élővilág szempontjából 

rendkívül káros, a mindennapi tevékenységeinkkel károsítjuk az élő 

környezetet. A rengeteg autó, amelyek az utakon közlekednek, káros gázokat 

engednek a levegőbe. Az ipari üzemek és a gyárak ontják a füstöt és a 

szennyező vegyszereket.  

 
Tények: 

 Napjainkban sajnos sok műanyagot használunk: miután a műanyag 

flakonokat, eszközöket kidobjuk, szemétként felhalmozódik, s sajnos 

miután ezeket úgy gyártják, hogy tartósak legyenek, több ezer évig 
nem bomlanak le. Ha nem gondoskodunk kellően a szelektív 
hulladékgyűjtésről és újrahasznosításról, akkor szennyezzük velük a 

környezetet. 

 A dobozos termékek, például az üdítős dobozok belülről műanyag vagy 

fém fóliával vannak bevonva, hogy ne ázzon át a doboz: a papír, illetve 

a dobozok előállításához sok fát vágnak ki, a bevonásra használt 

anyagok pedig a fent említett módon, szennyező hatásúak. 

 A háztartásokban a takarításhoz, 

a mosáshoz használt vegyi 

anyagok enyhébb vagy erősebb 

hatású mérgek, amelyek a 

lefolyóba eresztve a szennyvízbe 

kerülnek, nem lehet őket teljesen 

semlegesíteni, így a természetbe 

jutva a mérgek elérik az állatokat 

és növényeket is. 

 A festékeket és ragasztókat jó esetben nem öntjük ki, de a maradékot 

kidobjuk a szemétbe, így ezek is a természetbe jutnak. 
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 Gyakran használunk elemeket például távirányítókba, 

fényképezőgépekbe: ha nem elemgyűjtőbe dobjuk őket, akkor a 

bennük lévő kémiai anyagok szintén károsak a környezetre.  

 A papír önmagában nem káros anyag, de az előállítás veszélyes a 

természetre: kivágják a fákat, az előállítás során sok tiszta vizet 

használnak el és különféle savak és lúgok is a természetbe jutnak a 

papírgyártás során. 

 A nagyüzemi növénytermesztés során permetezőszereket 

használnak, ami bemosódik a talajba és bekerül a táplálékláncba. 

 

A fentiek alapján látszik, hogy ha az egyének és családok közösségében 

odafigyelünk arra, hogy ne pazaroljunk, illetve szem előtt tartjuk a szelektív 

hulladékgyűjtést, akkor hatékonyan elő tudjuk segíteni az újrahasznosítást, 
illetve amennyiben újrahasznosított termékeket (például ökopapírt, tölthető 

elemeket) vásárolunk, azzal támogatjuk a környezetmegóvás folyamatát. 

 

 

 

 

 

 

3. A szelektív hulladékgazdálkodás feladata és jelentősége 
Elsőként fontos tisztázni, hogy mi a szemét és mi a hulladék fogalma: 

 a szemét minden olyan anyag, amely a keletkezése helyén már 

feleslegessé vált és nem lehet újra felhasználni, 

 a hulladék pedig olyan feleslegessé vált anyag, amelyet feldolgozást 

követően újra lehet hasznosítani. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés célja és feladata, hogy a háztartásokban minél 

kevesebb szemét keletkezzen és minél több újrahasznosított anyag legyen. 

Fontos, hogy a háztartási hulladékot szelektíven, vagyis szétválogatva 

gyűjtsük. Ezeket hulladékszigetekhez van lehetőség elvinni és ott a megfelelő 

konténerben elhelyezni: 
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 a papír hulladékba bármilyen papírt rakhatunk, ami nem szennyezett, 

nem zsíros, olajos, 

 az üveggyűjtőbe külön kell gyűjteni a fehér és a színes üvegeket, 

ezekről el kell távolítani a kupakokat és a címkéket, de tilos belerakni 

tükröt, kerámiát, villanykörtét és szemüveget, 

 a műanyag hulladékok közé rakhatunk bármit, ami műanyag, de ezeket 

előtte ki kell mosni, a PET-palackokat laposra kell taposni, valamint 

nem rakhatunk bele harisnyát, magnó-, illetve videokazettát, 

 a fémhulladékok közé helyezhetünk bármilyen alumínium dobozt és 

konzervdobozt, persze csak miután elmostuk, 

 Ezeken kívül még találkozhatunk veszélyes és elektronikai hulladékkal, 

melyeket hulladékudvarokra tudjuk elvinni, ahol átveszik őket és 

gondoskodnak az ártalmatlanításukról.  

 

 

 

 

 

 

 

4. A „fenntartható” városi lét 
Ahhoz, hogy a városi létben is környezettudatosan lehessen élni számos 

tényezőnek jelen kell lennie: 

 Első körben szükség van egy komplex környezetvédelmi stratégiára 

minden városban. Ennek tartalmazni kell a társadalmi célokat, mint 

például a lakosság ökológiai, környezetvédelmi gondolkodásának 

fejlesztése, ahol és amelyeken többek között fenntarthatósági céllal 

szervezett rendezvényekkel, szóróanyagokkal tájékoztatni lehet a 

lakosságot a lehetőségekről, hogy ők mit is tehetnek a 

lakókörnyezetükért. 

 Szintén fontos feladat egy jól működű és komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása, azaz az épített és 

természeti környezet megóvása azzal a céllal, hogy lehetőség legyen a 
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közvetlen lakókörnyezetben, háztartásokban a szelektív 

hulladékgyűjtésre. 

 Fontos, hogy minél több „zöld terület” legyen egy városban, amely 

alkalmas például az aktív szabadidő eltöltésére is. 

 Az, hogy egy város mennyire tiszta, elsősorban az ott élő emberek 
mentalitása határozza meg. Ha a szülő, a pedagógus példamutató 

magatartással jár el és már iskoláskorban/kisgyermekkorban 

megtanítja, hogy az utcán nem szemetelünk, akkor számottevő javulás 

érhető el. Ehhez természetesen kell az is, hogy például a 

szemétgyűjtők elérhető távolságban megtalálhatóak legyenek, azaz, 

hogy legyen hova kidobni a szemetet. Ha a civil szervezetek, illetve a 

hatóságok, az önkormányzatok önkéntes szemétszedő akciókat 

hirdetnek, amelybe bevonásra kerülnek az óvodások, és az iskolások 

is, egy-egy területet közösen tisztítanak meg (játszóteret, iskolaudvart), 

abban az esetben a kisgyermek, aki a programban részt vesz, jobban 

oda fog figyelni a környezetére. 

 A városban a közlekedés okozza a legkomolyabb szennyeződést a 

levegőben. A tömegközlekedés fejlesztése, kerékpárutak építése 

csökkentheti az autókkal közlekedők számát, ezáltal segít a levegő 

minőségének javulásában. 

 

5. A környezeti nevelés 
A környezeti nevelés célja, hogy elősegítse minden korosztályban a 

környezettudatos szemlélet, magatartás, életvitel kialakítását. Ezzel a 

tevékenységgel elérhető, hogy a felnövekvő generációk a fenntarthatósági és 

környezettudatos ismereteknek a segítségével, jobban meg tudják óvni a 

lakókörnyezetüket és a természetet is. A tevékenység további célja, hogy az 

ember és környezet kapcsolatát, azaz a kölcsönösséget a gyermekek 

megismerjék, megtanulják a környezetvédelemhez szükséges készségeket és 

elsajátítsák a környezettudatos hozzáállást is. Fontos, hogy a külső 

környezethez való viszony szempontjából, megtanulják tisztelni az életet, 

felismerjék az élővilágban a kölcsönhatást, a körforgást, valamint képesek 

legyenek meglátni és megóvni az épített és a természeti környezet értékeit is. 
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A Nemzeti Alaptantervben is helyet kap a környezeti nevelés. Környezeti 

nevelés színtere lehet a család, az oktatási-nevelési intézmény, valamint azon 

belül a tanórán és a tanórán kívüli iskolai színterek, mint például a szakkörök, 

az erdei iskola, az ökoiskola, valamint a jeles napok, az iskolán kívüli, azaz a 

tanítási időn túl szervezett programok, például a kirándulás, a 

természetismereti túrák, a terepgyakorlatok stb. A leghatékonyabb 
módszerek a környezeti nevelés témakörében az adott tématerület hatékony 

gyakorlati megismeréséhez és elsajátításához az informális nevelés 

módszerei lehetnek: ide tartozik a projektmódszer, a vetélkedők, a játékos 

feladatok és a természetjárás. 

 

A környezeti nevelés egyik legfontosabb alappillére a természetismeret, 
leginkább az élményszerzés, valamint a tapasztaláson alapuló tanulás 

módszerével. Fontos helyszínei lehetnek a nemzeti parkok, a tájvédelmi 

körzetek és a védett természeti területek, azaz olyan helyek, ahol a közvetlen 

természetben lehet megtapasztalni a 

környezeti értékeket. 

 

6. A növényzet szerepe 
A növényekben is zajlanak különböző 

anyagcsere-folyamatok: a fotoszintézis 

révén oxigént termelnek, amely az állatok 

és az ember légzéséhez is 

nélkülözhetetlen. A növények úgy 

táplálkoznak, hogy a talajból felvett 

szervetlen anyagokat a napfény és a 

levegőből felvett szén-dioxid hatására 

szerves anyagokká (szőlőcukorrá) 

alakítják át, ezzel „építve fel” a saját testüket. A folyamat „melléktermékeként” 
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oxigén szabadul fel. A növények lehullott levelei, gyantája a földbe kerülve a 

talaj kémiai összetételét, pH értékét befolyásolja, ezáltal hatással van a talaj 

tápanyagtartalmára.  

A növények segítenek megkötni a talajt: egyrészt a gyökereikkel behálózzák a 

talajkülönböző rétegeit, így szilárdítják annak szerkezetét, másrészt a 

leveleikkel, a lombjukkal felfogják a szelet, lassítják az esővíz elfolyását, 

meggátolva a talaj „elfogyását”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állatok és növények közötti körforgás szintén nagyon fontos: a növények 

táplálékként szolgálnak a növényevő állatoknak, a növényeknek pedig a 

szaporodásban van szükségük az állatokra (a rovarokra, az emlősökre és 

madarakra): a növények helyhez kötött életformája miatt van szükség a 

beporzásnál például a rovarokra, hogy átszállítsák egyik növényről a másikra 

a virágport. 
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7. Környezetszennyezés: levegő, víz és a föld 
 

A levegő: 
A levegőszennyezés okai közül elsősorban a közlekedés során a 

gépjárművek kipufogógázából levegőbe jutó anyagok, a por, a gyárak füstje és 

szennyezőanyag kibocsátása, télen a fűtéssel keletkező füst a legkárosabb. 

Mindezek hatására romlik a levegő minősége, illetve a lehulló csapadék is 

szennyeződik, ami bekerül a talajba, onnan pedig a táplálékláncon keresztül 

visszajut az emberek szervezetébe. Ilyen például a savas eső, amely ártalmas 

a talajra, élővilágra és az épített környezetre is. A szennyezett levegő 

hatására könnyebb megbetegedni, megnő a légúti megbetegedések száma. 

Aki városban lakik főként télen, szélcsendes, ködös időben szembesülhet a 

rossz levegővel, ami mindenki szervezetére káros, de leginkább a gyermekek 

és idősek egészségére. Sokszor halljuk ősszel és télen, hogy a városokban 

szmogriadót rendelnek el, ilyenkor úgy próbálják csökkenteni a levegő 

szennyezettségét, hogy korlátozzák az autóforgalmat. 

 

 

 

A víz 
A vízszennyezés minden olyan beavatkozó hatás, amely a felszíni és a felszín 

alatti vizek minőségét megváltoztatja. Hozzávetőleg a szennyvizek felét az 

ipari termelés során keletkező szennyvizek adják, a többit a mezőgazdasági 

szennyvíz (műtrágyát vagy növényvédő szereket tartalmazó), illetve a 

háztartásokban keletkező szennyvíz adja, amely szerves és szervetlen 

anyagokat, kórokozókat, mérgező anyagokat, vegyszereket tartalmazhatnak.  

A vízszennyezésnek közvetlen és közvetett káros következményei is 

vannak. Közvetlen kár lehet például a természeti környezet pusztulása - 

gondoljunk csak a Tisza ciánszennyezésére 2000-ben, amely több ország 

élővilágát érintő környezeti katasztrófához vezetett. 

A talajba beszivárgó szennyvíz megfertőzi az ivóvizet is, ezáltal súlyos 

betegséget okozhat, mint a kolera, a tífusz, a diftéria, melyekben sajnos a 

fejlődő országokban a mai napig sokan halnak meg. 
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A talaj 
A talaj szennyeződésének oka az emberi tevékenység, pontosabban a 

szennyvizek, illetve a szemét- és hulladéklerakók a felelősek elsődlegesen.  

Veszélyes anyagok, mérgek, vegyszerek, nehéz fémek, műtrágya, 

rovarirtószerek jutnak be a talajba, a növények a talajból ezeket az anyagokat 

is fölveszik és a táplálékláncon végighaladva, mi emberek is elfogyasztjuk a 

mérgeke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. A közösségi együttélés törvényei és normái 
Az ember társadalmi lény: mindannyian egy adott közösségben élünk, ahol 

szükség van szabályokra, korlátokra azért, hogy az együttélés hatékonyan 

tudjon működni. Az egyének mindaddig szabadon cselekedhetnek, amíg az 

mások jogait, érdekeit nem sérti.  

A norma az adott társadalom által elfogadott szabályok összessége. Vannak 

szabályok, amiket törvénybe is foglalnak. Ezek tulajdonképpen a konfliktusok 

elkerülésére szolgálnak. A környezetvédelemmel kapcsolatban mindenkinek 

az az érdeke, hogy vigyázzon a saját környezetére, ne károsítsa, ne szórja 

tele szeméttel az életterét. 

A közösség érdeke és feladata a felnövekvő generációk nevelése a 

környezetvédelem, a környezettudatos magatartás és a fenntartható fejlődés 

témakörében is. A felnőttek feladata, hogy megtanítsa a felnövekvő generáció 
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számára a közösségben létező írott és íratlan szabályokat, amelynek a 

legegyszerűbb módja a szabálykövetés és a példamutatás. Ha a szülő nem 

szórja el a szemetet az utcán, akkor a gyermek is megtanulja, hogy az a 

helyes és elvárt viselkedés: „Nem szemetelünk, ha nem találunk szemetest, 

hazavisszük és otthon - lehetőleg szelektív módon - dobjuk ki!” 

Az energiaforrásokkal történő takarékoskodást is a gyermek elsősorban a 

családban tanulhatja meg. A kirándulások során a felnőtteknek kell felhívni a 

figyelmet arra, hogy a természetben sem hagyjuk ott a szemetet. 

Összességében elmondható, hogy még a legkisebb közösség is sokat tehet 

apró dolgokkal a környezet védelme érdekében. Mindig lehet, kell és érdemes 

is változtatni! 

9. Hasznos weboldalak a témakörben: 
 www.tudasbazis.sulinet.hu 

 www.levego.hu 

 www.szennyvizinfo.hu 

 www.okotars.hu 

 www.kornyezetvedelem.com 

 www.kornyzetvedelem.lap.hu 

 www.kwm.gov.hu 

 www.greenfo.hu 

 www.termeszetvedelem.hu 

 www.okopack.hu 

 www.elominivilag.hu 

 www.nimfea.hu
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10. Tippek a hatékony környezettudatossághoz 
A környezettudatosság egy olyan viselkedés, mely során felelős magatartást 
mutatunk a környezet felé. Figyelnünk kell arra, hogy a cselekedeteink milyen 

hatással vannak a közvetlen és tágabb környezetünkre. Nagyon sok apró 

mozdulattal, döntéshozatallal is sokat tehetünk a környezetünkért: 

 Ilyen például az energiatakarékos izzók vásárlása és mindennapos 

használata: használjuk az otthonunkban és máris tettünk egy lépést 

környezetünk megóvása és az energiatakarékosság felé. 

 Közlekedés szempontjából autó helyett válasszuk a 

tömegközlekedést, de még ennél is jobb döntés a kerékpár 
használata. Ha nem tudjuk elkerülni, hogy autóba szálljunk és többen is 

ugyan oda tartunk, akkor ne mindenki külön autóval menjen, hanem 

együtt utazzon a társaság. 

 Ügyeljünk arra, hogy minél kevesebb háztartási szemét keletkezzen 

és a hulladékokat a megfelelő módon, szelektíven gyűjtsük, hogy újra 

lehessen őket hasznosítani. 

 

 

 

 

 

 Az otthonunkban figyeljünk oda arra, hogy feleslegesen ne égjen a 
villany. Ha kimegyünk a szobából, kapcsoljuk le. A konnektorba ne 

maradjon semmilyen készülék bedugva, gondolhatunk itt például 

telefontöltőre, illetve a laptop töltőre. 

 A csapokat mindig megfelelően zárjuk el, hogy ne folyjon 
feleslegesen a víz. 

 Télen a radiátornak/konvektornak sem kell maximális hőfokon mennie: 

ha felveszünk egy pulóvert, nyugodtan lentebb lehet venni és ezeknek 

a spórolási ötleteknek a környezeten kívül a pénztárcánk is örülni fog. 

 

Összeállította: 
PM Network Kft. 
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EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET 
 

1. Új vagy régi takarítási módszerek? 
Minden háztartás tele van vegyszerekkel, melyeket lehet helyettesíteni 

természetes anyagokkal a takarítás során. Ezek többsége majdnem minden 

háztartásban megtalálható:  

 Ilyen például az ecet, amely 

kiválóan alkalmas fertőtlenítésre 

és oldja a vízkövet is, emellett 

az eldugult lefolyó tisztítására is 

alkalmas. 

 A citromlé enyhén savas 

hatásának köszönhetően 

tökéletes például a fémek 

tisztítására.  

 A babahintőporról kevesen tudják, hogy megfelelő a ruhán lévő 

zsírfolt eltávolítására: ha rácsöppen a zsír a ruhánkra, azonnal szórjuk 

rá és óvatosan dörzsöljük bele. 

 A cipők gumi részének tisztán tartására használhatunk fogkrémet, 
illetve a falról is könnyedén lemosható vele a zsírkréta folt. 

 A szódabikarbóna kevés vízzel elkeverve nagyon jó súrolószer: 

tűzhelyen is használhatjuk, de annak érdekében, hogy megfelelően le 

tudjuk takarítani a ráégett ételmaradékot, hagyni kell állni egy kis ideig. 

Por formájában szőnyeget is tisztíthatunk vele: szórjuk rá a szőnyegre, 

majd pár perc után jó alaposan porszívózzuk fel. 

 A mosás terén is alkalmazhatunk egy nagyon jól bevált régi módszert: a 

ma nagyon népszerű mosószer és mosópor helyett, használjunk 

mosószódát vagy mosószappant, amellyel ugyanazt a hatást érjük el, 

mint a manapság használt mosószerekkel csak olcsóbb és 

környezetbarát módon.  
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A jelen kiadvány tartalma az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Egészségfejlesztési Irodájának szerzői joga által védett, annak írásos engedélye

nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható.





Egészségügyi Alapellátási Intézmény
5700 Gyula, Béke sgt. 39.


