
Változás-változtatás
Gondolkodjunk másképp!

Készítette a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
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Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók 
Szövetsége

258 

tagvállalat

https://youtu.be/9qgx09PyDKo
https://youtu.be/9qgx09PyDKo


“
„Látni, amit mindenki lát 

és gondolni, amire senki sem gondolt!”
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SZENT-GYÖRGYI ALBERT



Miért van szükség a változtatásra?
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- MÉRFÖLDKÖVEK – FENNTARTHATÓSÁG ELEMEI -

- KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS VÉDELMÜK -



TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
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1962.  Rachel Carson: Silent Spring

1970. Április 22.   Az első Föld napja

1972.  Dennis Meadows: A növekedés határai

1984.  Brundtland Bizottság: Közös jövőnk

1992. Daniel Quinn – Izmael (+ Instinct with

Anthony Hopkins)
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UNESCO/ENSZ

1972. Június 5.: Stockholm, ENSZ konferencia és környezetvédelmi világnap

• első világszintű környezetvédelmi egyezmények

• nemzetközi és nemzeti környezetvédelmi szervezetek létrejötte

• gazdasági szektor szerepe

Riói konferenciák 

1997: 27 Alapelv elfogadás, AGENDA 21, 

Keretegyezmények a Biológiai Sokféleségről, 

az Éghajlatváltozásról, elvek az erdőről

2012: Fenntartható fejlődési konferencia, 17 fenntartható 

fejlődési cél (SDG)

2021. Glasgow – COP26: Climate Change Conference

2022. november 6-18.: Sharm El-Sheikh - COP27



Brundtland Bizottság (1984)
Jóslat a környezetrombolás 
következményeiről a XXI.századra:

◍ Környezeti katasztrófák

◍ Kimerülő természeti erőforrások

◍ Egyre növekvő szennyezés

◍ Népességrobbanás

◍ Élelmiszerhiány

◍ Vízhiány
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KLÍMAVÁLTOZÁS
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• 1850-1900 közötti időszakhoz 
képest a föld felszíni 
hőmérséklete 1,1 °C-kal nőtt

• a folyamatok nem 
fokozatosak, hanem egyre 
gyorsulnak

• 2015-ös párizsi klíma 
egyezmény: 1,5 °C fokban 
maximalizálták az 
átlaghőmérséklet-emelkedés 
tűréshatárát

• Fő okok: emberi tevékenység, 
Föld forgástengelyének 
változása

Klímaváltozás
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ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK 
kibocsátása ágazatonként* 2019-ben
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Miért jelent 
problémát a 

klímaváltozás?

https://forbes.hu/zold/klimavaltozas-magyarorszag-globalis-felmelegedes-ipcc-jovo-kornyezet/
https://forbes.hu/zold/klimavaltozas-magyarorszag-globalis-felmelegedes-ipcc-jovo-kornyezet/


BIODIVERZITÁS

= a biológiai sokféleség, az 
élővilág változatossága, 
genetikai sokfélesége, 

amely kulcsfontosságú az 
ökológiai egyensúly 

megtartásában. 
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Túllövés Napja
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KÖRNYEZETI 
ELEMEK 
ÉS VÉDELMÜK



KÖRNYEZETVÉDELEM
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"Környezetvédelem alatt azok az emberi tevékenységek értendők, 

amelyeknek célja a környezet és elemeinek védelme, megőrzése, 

károsodásának és szennyezésének csökkentése, megelőzése."

FORRÁS: Szegedi Tudományegyetem Közérthetőségi Szócikk Adatbázis



Bond-effekt
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0,007%



VÍZ
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o Bolygónk 71%-át víz borítja

o Az emberi test 60%-a vízből áll

o Föld vízkészlete: 1400 millió km³

https://k12.libretexts.org/Bookshelves/Science_and_Technology/Earth_Science/08:_Earth's_Fresh_Water/8.01:_Distribution_of_Water_on_Earth
https://k12.libretexts.org/Bookshelves/Science_and_Technology/Earth_Science/08:_Earth's_Fresh_Water/8.01:_Distribution_of_Water_on_Earth


KEVÉS VÍZ - ASZÁLYOK

o egyre gyakoribbak és súlyosabbak – előrejelzés?

o elmúlt 30 évben 100 milliárd eurónyi költséget jelentett az EU-nak

o az ivóvízhiány az EU lakosságának kb. 11%-át érinti már most

TÚL SOK VÍZ – ÁRHULLÁMOK

o egyre sűrűsödő, nehezen tervezhető és egyre pusztítóbb árvizek

SZENNYEZETT VÍZ – PL. MŰANYAG SZENNYEZÉS

o ártérben kirakódik, eltorlaszolja a medret

o veszélyezteti az ivóvízkészletet és az élővilágot

o fenyegetés a lakókra, turisztikára

PROBLÉMÁK
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Vízszennyezés típusai
Érintettség szerint:
• Lokális
• Vízgyűjtőre kiterjedő
• Regionális
• Kontinentális (felszíni v. felszín alatti)

Keletkezés regionalitása szerint:
• pontszerű
• diffúz

Időlegessége szerint:
• állandósult
• alkalom/véletlenszerű

+ diffúz emisszió esetében általában az időjárás velejárói váltják ki (eső, 
szél) szétszórják a környezetbe jutatott (DEPONÁLT) szennyező anyagokat



= káros anyagokat tartalmazó szennyezett víz, amelyben előfordulnak

• betegségeket okozó baktériumok, vírusok, 

• szervetlen növényi tápanyagok (nitrátok, foszfátok)

• szerves hulladékok és vegyületek (olaj, kőolaj származékok, mosószerek...)

• szervetlen anyagok (sók, savak, nehézfémek)

SZENNYVÍZ
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A háztartási szennyvíz 2 típusa:

 szürke szennyvíz

 fekete szennyvíz

Magyarországon egy személy átlagosan
100 liter ivóvizet használ el 1 nap alatt!

Vízlábnyom

Magyarország településeinek 67-68%-a csatornázott…
Közműköltségek, beruházások VS rezsicsökkentés



Romló csatornahasználati szokások 
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Eutrofizáció
=a növényi tápanyagok feldúsulása 

folyóvizekben, tavakban (nitrogén- és foszfor 

vegyületek hatására), felszíni vizek 

elnövényesedése (algák, hínárok, fák)
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PLASZTIK MATEK A RÉGIÓBAN

A Duna évi kb. 1500 tonna műanyagot „szállít” a Fekete-tengerbe 
(Lechner, A. et al.: A potpourri… 2014).

A Tisza ebből kb. 250 tonna/éves terhelést ad (16%).

Számításaink szerint a Tisza-vízgyűjtőn kb. 1665 tonna hulladék halmozódott 

fel.

Kárpátalján évente kb. 10.000 tonna hulladék nem kerül begyűjtésre.

Mi (PET Kupa) ebből évente 70-100 tonnát gyűjtünk össze folyótakarító akciók 

során, s 200 tonna hulladékot térítettünk el a természettől a körforgás irányába 

Kárpátalján 2022-ben.
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https://www.youtube.com/watch?v=Tx1kSjq4OIQ&feature=youtu.be&ab_channel=THU
https://www.youtube.com/watch?v=Tx1kSjq4OIQ&feature=youtu.be&ab_channel=THU


Rahó, 2021
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Jégár - Cigánd, 2017
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32 tisztatiszaterkep.hu
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Mikroműanyag vizsgálat és mérés
o Nincsen sztenderdiált mintavételi módszer

o Nincsenek szabványosított analitikai módszerek

o jelenlegi eredmények nem jól összehasonlíthatóak

o Költséghatékony és technikailag jól megalapozott 

módszerre van szükség

MANTA NET (BOKU)

SEDIMENT BOX JDS4

PUMP METHOD (WESSLING)
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o Átlagban 10-50 db/m3

o Magas koncentráció Panchevo (Belgrád alatt)

o Mélyebb rétegekben kisebb koncentráció

o Polietilén a vezető összetevő



LEVEGŐ
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„Általános értelemben levegőterhelésről akkor 

beszélhetünk, ha a levegőbe olyan anyagok 

kerülnek, amelyek az élővilág és az élettelen 

környezet folyamatait károsan befolyásolják, 

esetlegesen károsodását okozzák”

- Országos Levegőterhelés Csökkentési Program -



LÉGSZENNYEZÉS ANTROPOGÉN FORRÁSAI
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https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/hu/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/hu/
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◍ A légszennyező anyagok keletkezésének a megelőzésével: 

technológia váltással, megújuló energiaforrások 

használatával, berendezések korszerűsítésével, 

szemléletformálással, holisztikus jogalkotással

◍ A kialakult szennyezés csökkentésével

◍ A keletkezett légszennyező anyag légtérbe kerülésének a 

megakadályozásával

LÉGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE
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Agrárminisztérium honlapja

• Tüzelőanyagok bemutatása
• Lakossági tüzelés tízparancsolata
• Helytelen tüzelés hatása
• Stb...
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TALAJ



Miért fontos a talaj?
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A talaj elemei

Főalkotók:

• Szemcsék -› szilárd fázis

• Víz -› folyékony fázis

• Levegő -› légnemű fázis

Egyéb alkotórészek

• Szerves anyagok

• Mész vagy más kötőanyagok

Komplex erőforrás:

o Széntározó --› a Föld szénháztartásának kb. 7%-a a talajban 

található

o Tisztítja a vizet és a levegőt --› A talaj és a talajon élő növények 

a világ CO2 kibocsátásának mintegy 20%-át kötik le

o Csökkenti az árvizek kockázatát és megvédi a föld alatti 

vízkészleteket 

o Egy hektárnyi talajon akár 5 tonna élőállat is megél



Dr. Gyulai Iván, a talajvédelem influenszere
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Betekintés a mulcsok és a komposzthagyó mélymulcs világába



◍ 11 ezer éve foglalkozunk földműveléssel

◍ 1950-re a világ termőföld készletének a fele termesztésre alkalmatlanná vált 
az egyre intenzívebb mezőgazdasági technológia miatt.

◍ 2010-ig további 30 százalékot tettünk tönkre

Mérgezett föld
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Talajforgatás
Műtrágya

Vegyszerek

Termőréteg elvékonyodik 
és a termőterület 

csökken
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KSZGYSZ RE:Brown Konferencia 

• a kármentesítés szakterületi eredményeinek és kihívásainak 
bemutatása

• a legfrissebb kutatás-fejlesztési eredmények és szakmai 
tapasztalatok megosztása 

• a következő időszakban elérhető finanszírozási források 
megismerése

• https://kszgysz.hu/re-brown

https://kszgysz.hu/re-brown


A VÁLTOZTATÁS
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 folyamatos szociális jobblét megvalósítása (JÓL-LÉT)

 alapvető emberi szükségletek kielégítése (VS IGÉNYEK)

 erőforrásokból származó haszon egyenlő eloszlása

 egyenlő lehetőségek biztosítása

 holisztikus gondolkodásmód, a szektorok közötti integráció

 erőforrások fenntartható és az eltartóképesség szerinti 

használata

 környezetminőség biztosítása

A fenntarthatóság legfontosabb feltételei



Anyag- és 
energiatakarékosság

A FENNTARTHATÓSÁG ÉPÍTŐKÖVEI
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Helyi erőforrások 
hasznosítása

Megújuló 
energiaforrások

Szennyeződések 
csökkentése

Hulladékképződés 
minimalizálása

Természeti értékek 
tisztelete és védelme
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The Donut 
Economy

https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics

https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics
https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics


Mi az az ESG?
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Environmental

• Klímaváltozás

• Légszennyezés

• Energiahatékonyság

• Erőforrás hiány

Governance

• Korrupció

• Lobbizás

• Vezetői javadalmazás

• Bejelentő rendszerek

Social

• Emberi jogok

• Munkaügyi normák

• Diszkrimináció

• Adatvédelem

• Az ESG a vállalatok környezeti és társadalmi hatásait mérő teljesítmény mutató rendszer.

• A lehetséges nem pénzügyi kockázatok megismerhetősége a befektetők számára. 

• Lényegében a gazdasági tevékenység környezeti és társadalmi „költségeire”, a vállalati működés 
Hogyan?-jára fókuszál. 



Sustainable finance within the EU

Az EU modern, erőforrás-hatékony 

és versenyképes gazdasággá 

alakítása, biztosítva, hogy...

• ...hogy 2050-re ne legyen nettó 

üvegházhatású gázkibocsátás.

• ... az erőforrás-felhasználástól 

függetlenített gazdasági 

növekedés.

• ... egyetlen ember és egyetlen 

terület se maradjon hátra. 

Célok

• € 1.8 billió (2021 – 2030)

• € 503 milliárd az EU 

költségvetéséből

• € 279 milliárd a magán- és 

az állami szektorból

Szükséges befektetések
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EU Taxonómia Rendelet

Ökoszisztémák és biodiverzitás védelme

Három kritérium, amelynek teljesülnie kell ahhoz, hogy
egy tevékenységet „környezetileg fenntarthatónak” 
lehessen tekinteni:

1) Lényeges hozzájárulás legalább egy célhoz (SC).

2) „Ne okozzon jelentős kárt” más céloknak
(DNSH) --> jelentős károkozás elkerülése

3) A szociális és irányítási szempontokat érintő
minimális biztosítékok megléte.

Szennyezés megelőzése

Körforgásos gazdaság

A víz, mint erőforrás fenntartható használata 
és védelme

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás

A klímaváltozás csökkentése

United Nations 
Guiding Principles 
on Business & 
Human Rights

A taxonómiai rendeletet 2020. június 22-én tették közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 2020. július 12-én lépett
hatályba.
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Nemzeti Fenntartható Fejlődési Célok



◍ Cselekvési tervek, törvényi keretek

◍ Végrehajtási szabályozások, 

útmutatók, állásfoglalások

◍ BAT-BREF 

◍ Támogatási lehetőségek

◍ Szankcionálási lehetőségek

◍ Gazdasági szabályozók

• vám-adó és illetékszabályok

• díjak: termékdíj, környezet 

terhelési díj, betétdíj

◍ Oktatás, képzés, szemléletformálás

Kormányzati és államigazgatási 
beavatkozási lehetőségek a környezetvédelembe
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Fellelhető témák

◍ Hulladékgazdálkodás (EHIR)

◍ Levegőtisztaság-védelem (LAIR)

◍ Felszíni vízvédelem (FELVISZ)

◍ Felszín alatti víz- és Földtani Kőzeg Védelem (FAVI)

◍ Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás (E-PRTR)

◍ Természetvédelem (TIR)

OKIR – Országos Környezetvédelmi 
Információs Rendszer
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Körforgásos gazdaság



A körforgásos gazdaság kialakításának 
lépései
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Terméktervezés Életciklus elemzés

Javításhoz való jog
Anyagok 

körforgásban tartása



Olvass bele a zöldgazdaságról szóló 
tanulmányunkba és ismerd meg az 
ágazat jelenlegi helyzetét, jövőképét! 
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"A tanulmány szerzői, szerkesztői remélik, hogy a tanulmány 
megismerése és tovább gondolása újabb lehetőségeket, 
innovációkat generál a politika, a gazdaság és a társadalom 
valamennyi szintjén, ugyanakkor haszonnal forgatják majd a még 
tanulmányaikat folytató, de a közös jövőnket alakító hallgatók is."

Merre tart a zöldipar?

https://kszgysz.hu/szovetsegi-hirek/megjelent-a-zoldgazdasag2021
https://kszgysz.hu/szovetsegi-hirek/megjelent-a-zoldgazdasag2021
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o Munkaadóknak

o Álláskeresőknek

o Tanulóknak, 

hallgatóknak

Zöldállásportál

Szakterületek:
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS
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https://kszgysz.hu/images/danone_muanyag_kisokos.pdf
https://kszgysz.hu/images/danone_muanyag_kisokos.pdf
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KSZGYSZ TUDÁSTÁR
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https://kszgysz.hu/tudas


“
„A pedagógusnak jártasságot kell mutatni a környezeti nevelésben, a 

környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásában és 

hitelesen kell képviselnie a fenntarthatóság értékrendjét.”
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Környezeti nevelés, mint 7. kompetencia



Hazai gyakorlatok
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https://zoldallasportal.hu/
https://zoldallasportal.hu/
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Ökológiai lábnyom

Csökkentsd te is a lábnyomod!
---› wwf.hu/leptem/
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Köszönöm a figyelmet!

Hankó Gergely
KSZGYSZ ügyvezető
06 20 383 6242
ugyvezeto@kszgysz.hu


