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ENSZ konferencia, Stockholm – 1972. június 5-16
„Ember és bioszféra”

Cél: 

„széles körben felhívni a figyelmet a
környezetszennyezés következményeire, elősegíteni
az együttgondolkodást és a közös cselekvést,
terjeszteni a fenntartható fejlődés eszméjét”

Fő célkitűzések:

✓ energiatakarékosság, a helyi erőforrások minél
szélesebb körű felhasználása

✓ a megújuló természeti források hasznosítása

✓ a szemét- és hulladékképződés csökkentése

✓ a környezetszennyezés megelőzése





Kiváltó okok

• Technikai fejlődés
• Magántulajdon
• Pazarlás
• Hulladék növekedése
• Hatás-kölcsönhatás – a környezet és az ember

között

Állj meg, és gondolkodj el, mit tehetsz 
a környezeted védelme érdekében!



környezetszennyezés

Nagyon szennyezzük a környezetünket azzal, hogy a 
szemetet nem kukába vagy a megfelelő kukába 
dobjuk. 

A papírt a papírosba dobjuk, hogy hasznosítsák újra. 
Ha a papírt nem a papírosba dobjuk akkor még 
több fa kerül kivágásra!

A veszélyes anyagokat ártalmatlanítani kell! Ne 
használjunk dízel és benzines autót!

Használjunk elektromos autót! Biciklizzünk, fussunk, 
sétáljunk, rollerezzünk. Azért mert az nem 
szennyezi a környezetet és elérhető!



megújuló természeti források

Ha például szenet égetünk és azzal állítunk elő
energiát az egyszer el fog fogyni.

Ezért kell a nap, szél és víz energiát hasznosítani.

Az energiát termelni lehet napelemekkel,
szélerőművekkel, vízimalmokkal.

Ezek a megújuló természeti források!



Szemét- és hulladékképződés

Úgy képződik a hulladék, hogy például amit lehet 
azt nem az újrahasznosíthatók közétesszük. 
Olyat is dobunk a kukába ami újrahasznosítható 
lenne. 

Ne használjunk egyszer használatos műanyagot: 
nejlonzacskó, pet palack, eldobható műanyag 
tányérok, kések, villák, kanalak, poharak

Ha odafigyelünk, hogy mit használunk és mit hova 
dobunk akkor kevesebb lenne a hulladék.



Energiatakarékosság

Úgy lehetünk energiatakarékosak, ha 

• nem nyitogatjuk a hűtőt játékból

• lekapcsoljuk a lámpát abban a helyiségben 
ahol éppen nem vagyunk ott

• energiatakarékos izzókat és háztartási gépeket 
használunk

Ha figyelünk az ilyenekre, akkor energiát 
takarítunk meg!



A helyi erőforrások minél szélesebb 
körű felhasználása

Vegyünk magyar termelőtől zöldséget, gyümölcsöt:

• friss - nincs tartósítószer benne

• érettebben szedik le - finomabb

• kevesebbet utazik - nincs olyan sok káros anyag 
kibocsátás a szállítással

• magyar termék

• támogatjuk ezzel a környezetet és a magyar 
gazdákat




