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BEKÖSZÖNTŐ 

Immáron húsz év telt el megalakulásunk óta. Ennyi idõ már 
elegendõ ahhoz, hogy áttekintsük és értékeljük munkánkat, és 
azt a nagyközönség elé tárjuk. Két évtized eredményeinek és 
küzdelmeinek számbavétele kapcsán engedjék meg, hogy én 
most "csak a szépre emlékezzek." 

Mihail Gorbacsov úr, a Nemzetközi Zöld Kereszt elnöke 
ajánló levelében javasolta Antall József miniszterelnök úrnak a 
nemzetközi szervezet mintájára a Magyarországi Zöld Kereszt 
megalakítását. 1994. június 5-én a Szegeden megtartott környe- 
zetvédelmi világnapon dekrétum született a Magyarországi 
Zöld Kereszt megalakításáról. 

1994. június 27-én a Környezetvédelmi és Területfejlesztési 
Minisztériumban megtartott alakuló ülésen engem ért az a meg- 
tiszteltetés, hogy az egyesület elnökének megválasztottak. 

 

 
 

 

Genf, 1995 
Mihail Gorbacsov a Nemzetközi Zöld Kereszt elnöke és 

dr. Tarjánné dr. Tajnafıi Anna Magyar Zöld Kereszt elnöke 
aláírja a Magyar Zöld Kereszt felvételét. 



 
 

A Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 1994 augusztusá- 
ban került bejegyzésre, 1998. január 1-tõl közhasznú szervezet. 

A Nemzetközi Zöld Kereszt (Green Cross International; a 
továbbiakban: GCI) 1995 decemberében ismerte el és vette fel 
tagjai sorába a magyar szervezetet. 

 
A GCI 2003. május 30-31-én fennállásának tíz éves jubileu- 

mi ülésén Genfben a Magyar Zöld Keresztet "Zöld Kereszt 
ezüstéremmel" tüntette ki. 
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Meghatározó élmény volt számomra a Fõvárosi Állatkertben 

megtartott második zöldkeresztes gyermek karácsony, amelyen 
mintegy 800, fõként intézetben nevelkedõ és vidéki gyermek 
vett részt. 

 

 
Sikeresek voltak az évenként megrendezett országos környe- 

zetvédelmi gyermekrajz pályázatok, amelyeknek témái mindig a 
környezet- és természetvédelem egy-egy területére irányította az 
ifjúság figyelmét. A díjkiosztó ünnepségekre a környezetvédelmi 
világnaphoz kapcsolódóan került sor, majd a kollekciót több bu- 
dapesti és vidéki iskolában vándorkiállításként bemutattuk. 

Felejthetetlen ese- 
mény volt a 2000. 
május 27-ei budapesti 
Nagyrét-Hûvösvölgyi 
rendezvényünk, ahol 
környezetvédelmi ve- 
télkedõ után lovas 
programmal, és íjász- 
bemutatóval kápráz- 
tattuk el a gyermek- 
sereget és kísérõiket. 

Az ünnepségen részt vett a Nemzetközi Zöld Kereszt titkára, az 
Olasz Zöld Kereszt elnöke és az Orosz Zöld Kereszt igazgatója 
is. 
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A sikereken felbuzdulva a legjobb alkotásokkal beneveztünk a 
Nemzetközi Zöld Kereszt "Föld Charta" Ifjúsági Vetélkedõje 
nemzetközi versenyre, amelyen 30 ország gyermekrajz pályáza- 
ta vett részt. Három korcsoportban, két elsõ és egy második dí- 
jat hoztunk el. Gyõztes kis csapatunkkal részt vettünk a Velen- 
cében ünnepélyes keretek között megrendezett díjkiosztó ün- 
nepségen, ahol a nemzetközi bíráló bizottság kiemelte a kör- 
nyezeti szemléletformálásban elért magyar eredményeket. 

 

 
 

Beköszöntõmet ízelítõnek szántam azzal a szándékkal, hogy 
a sokirányú tevékenységünkrõl szóló beszámolókat szíves fi- 
gyelmükbe ajánljam. 
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NÉHÁNY GONDOLAT A ZÖLD 
KERESZTRÕL ÉS PROGRAMJAIRÓL 

 
Az 1994 júniusában megalakult Magyarországi Zöld Kereszt 

a Nemzetközi Zöld Kereszt szervezet nemzeti tagszervezete. 
A Zöld Kereszt mozgalom Magyarországon igen megbecsült 

múlttal rendelkezik. A harmincas években indult és a háború 
után felfüggesztett mozgalom elsõsorban anya- és gyermekvé- 
delemmel, szociális gondozással, valamint megelõzéssel, egész- 
ségügyi felvilágosítással foglalkozott. Az újra alakult Zöld Ke- 
reszt – a tiszteletreméltó hagyományokat megbecsülve –, elsõ- 
sorban környezetvédelemmel és természetvédelemmel foglal- 
kozik. 

A nemzetközi szervezet fõleg a világméretû környezeti prob- 
lémák  megoldásának  szenteli  a  figyelmét.  Alapvetõ  célja az 
ember által okozott ökológiai katasztrófák okainak a feltárása, s 
javaslattétel ezek elhárítására és megelõzésére. Különösen fon- 
tosnak tartja a globális és regionális környezeti gondok közös 
erõvel, nemzetközi összefogással történõ folyamatos enyhítését. 

Korszerû környezetpolitikai alapelvként a fenntartható fej- 
lõdést fogadja el, amely az általános fejlõdés folyamatában kö- 
vetkezetesen törekszik az egyensúly fenntartására. Vallja, hogy 
mindez csak a természeti erõforrásokkal való ésszerû, hosszú 
távon is takarékos gazdálkodással, s környezetkímélõ termelési, 
fogyasztási magatartásforma és gyakorlat kialakításával érhetõ 
el. 

Ennek jegyében a nemzetközi szervezet tevékenykedni kíván 
a helyes környezeti tudat formálásáért, az oktatásért és nevelé- 
sért, valamint a világszerte megszervezendõ naprakész környe- 
zetvédelmi kommunikációs hálózat fejlesztésért. Javasolja to- 
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vábbá egy olyan nemzetközi ökológiai törvény megalkotását, 
ami alapja lehet a józan nemzetközi környezetpolitikának. 

A Magyarországi Zöld Kereszt – elfogadva és követendõnek 
tartva a nemzetközi szervezet programját és célkitûzéseit – a 
nemzetközi koncepció keretei között elsõdlegesen a hazai kör- 
nyezetvédelmi problémák megoldásáért, s a természeti környe- 
zet megõrzésért kíván munkálkodni. Hazánk sajátos földrajzi 
helyzetébõl adódóan fontosnak tartja annak felismerését is, 
hogy nélkülözhetetlen a regionális környezetpolitika, mivel a 
határokon is átterjedõ környezetszennyezés és annak megelõ- 
zése csak a szomszédos országokkal közösen kidolgozott prog- 
ramokkal valósítható meg. 

 
A Magyarországi Zöld Kereszt programja: 

 
– támogatni kívánja a nemzetközi környezeti és természet- 

politikai koncepciót, 
– a természeti erõforrásokkal való ésszerû és takarékos 

gazdálkodást, 
– a nemzeti természet megõrzési  programon keresztül a 

természeti értékek megóvását, a bioszféra sokszínûségének a 
megõrzését, 

– a káros környezeti hatások megelõzése, a visszafordíthatat- 
lan ökológiai károk megelõzése érdekében, azaz ennek a témának 
- mint napi gondnak - tudatosítása, különösen az ifjúság körében. 
Fontos cél a környezeti szemlélet és tudatformálás, az oktatás, ne- 
velés és a kommunikáció fejlesztésének elõsegítése is, 

– a hulladékgazdálkodás társadalmi támogatása, a háztar- 
tási hulladék szelektív gyûjtésének szervezése, a vásárlási szo- 
kások orientálása a környezetbarát termékek irányába, 

– a volt szovjet katonai bázisok környezetszennyezésének 
rehabilitációjában való részt vétel, 
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– a Balaton ökológiai állapotának és annak vízminõségét 

szolgáló program társadalmi támogatása, 
– az ökoturizmus széles körû elterjedésének elõmozdítása. 
A Magyarországi Zöld Kereszt a környezet-egészségügyi 

politika európai alapdokumentumának szellemében hitet tesz 
amellett, hogy az egészséghez és a jóléthez tiszta, harmonikus 
környezet kell, s hogy a környezet jó minõsége nemcsak az 
egészség megõrzésének, hanem az ember túlélésének is alapfel- 
tétele. 

dr. Tarjánné dr. Tajnafõi Anna 
Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület elnöke 

 
 

A magyarországi zöld kereszt alapító tagjai 
(1994. június 27.) 

 
Tiszteletbeli elnök: Láng István akadémikus 
elnök: dr Tarján Lászlóné 
társelnök: dr Jancsó Gábor 
Vezetõségi tagok: dr Iványi Ildikó 

Marek Miklós 
Pálmüller József 
Papp Endre 
Pálfalvy Zoltán 
Imre Mária 
dr Ress Sándor 

A Zöld Kereszt taglétszáma az elmúlt évtizedekben erõsen 
fluktuáll. A vezetõségben csak kisebb változások történtek. A 
2014 január 22-ei közgyûlésen elfogadott határozat szerint az 
elnökség létszáma - az Alapszabálynak megfelelõen - elnök és 
hét fõ, a következõképpen alakult: 
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elnök: dr Tarján Lászlóné 
társelnök: dr Jancsó Gábor 

Vezetõségi tagok: 
Pálmüller József titkár 
Imre Mária ügyvezetõ titkár 
Marek Miklós külkapcsolati referens 
Tylli Gabriella kulturális referens 
Kiss János Ferenc energia referens 
Köveskúti György erdészeti referens 

 
A Zöld Kereszt kapcsolatai 

 
Együttmûködési megállapodásunk van: 
• Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségével 
• A Barcsi Környezetvédelmi Egyesülettel 
• A Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskolával 
• A Krisna-völgyi Öko Alapítvánnyal 
• A Kertészet és Kertbarátok Szövetségével 
Együttmûködünk: 
• Az Országos Erdészeti Egyesület szakosztályaival 
• Az Erdei Iskolákkal 
• Az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) Környezetvédelmi 

Szakosztályával 
• MTESZ Környezetügyi Szervezetével 
• A Nemzeti Parkokkal 
• A Balaton Fejlesztési Tanáccsal 
• A Balatoni Szövetséggel 
• A Balatoni Fürdõegyesületek Szövetségével 
• A Zöld Gyûrû Alapítvánnyal 
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A ZÖLD KERESZT EGYESÜLET ERDÉSZE- 
TI SZEKCIÓJÁNAK TEVÉKENYSÉGE 

Az Erdészeti szekció a Zöld Kereszt Egyesület irányelveinek 
és célkitûzéseinek megfelelõen: fõ feladatnak tekinti természeti 
értékek védelmére irányuló késztetést, elsõsorban az iskolák és 

a fiatalok számára. 
Ennek érdekében kapcso- 

latot tart a természetvédelmi 
szervezetekkel, a Nemzeti 
Parkokkal, az Országos Erdé- 
szeti Egyesület illetékes szak- 
osztályaival, kiemelve az 
Erdõ a közjóért szakosztállyal 
és az Erdei Iskolákkal. 

Támogatja és segíti a Ma- 
darak,  Fák  Napja  mozgal- 

mat, a fõvárosi iskolák, oktatási intézmények rendezvényeit. 
A fõcél az, hogy már 

gyerekkorban kezdõdjön el 
az értelmes természet- és 
környezetbarát szellemû tu- 
datra való nevelés, amely 
elkíséri az embert egész éle- 
tében 

A Matula Természetvé- 
delmi Nyári táborokban elõ- 
adásokat  tartva  ráirányítjuk 
a figyelmet az erdõ, a ligetek, parkok, fasorok sokrétû hasznára, 
a fafajok, védett növények, állatok ismertetésére, az erdõbeni 
viselkedés fontosabb szabályaira. 
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Ismertetjük Fekete 

István neves író és ter- 
mészetbúvár életmûvét, 
regényeit, könyveit, a- 
melyekbõl csodálatosan 
áradnak ki  hazánk ter- 
mészeti értékei. Meg- 
kapóan ábrázolja a ter- 
mészeti értékeket szere- 
tõ és védelmezõ embe- 
reket, a mûvekben sze- 

replõ kedves állatokat. A nyári táborok során szerzett ismeretek, 
élmények késztetik a fiatalokat, hogy vegyék kézbe és olvassák a 
kiváló író könyveit és verseit, és a tapasztalatokat, az ismereteket 
terjesszék iskolákban, otthonokban. 

A Zöld Kereszt Egyesület kapcsolatot kíván teremteni a 
szomszédos országok hasonló egyesületeivel. Az együttmûkö- 
dés gyümölcsözõ lehet a környezet- árvízvédelem terén, segíte- 
né a hivatali szervezetek munkáját. Az Erdészeti Szekciónak er- 
dészeti-vadászati vonalon már  van kapcsolata  a Felvidékkel, 
Kárpátaljával és Erdéllyel, un. régió vonatkozású rendezvé- 
nyekkel. A kölcsönös együttmûködés hozzájárulna bizonyára a 
szomszédokkal való jó viszony erõsítésére is. 

A Fõváros a jövõben tervezi a Városliget rekonstrukcióját: 
– új múzeumok, bemutató komplexumok felépítését. 

Az MZK Egyesület az illetékesekkel közösen kéréssel for- 
dult a fõvároshoz a természeti értékek ismeretét és védelmét 
szolgáló állandó jellegû bemutató létesítésére. A nagyközönség, 
az iskolák és a fiatalság részére fontos lenne a bemutató létre- 
hozása, tekintettel, hogy nagymérvû rongálás, pusztítás tapasz- 
talható a természeti értékekben. 
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Az Erdészeti Szekció a fentiekkel kapcsolatban vállalja lehe- 

tõsége szerint közremûködését a hasznos terv megvalósításá- 
ban. 

 
 

 
 
 

Az elmúlt években a Szekció a feladatának megfelelõen sok 
rendezvényen vett részt és aktívan közremûködött. Néhány 
kiemelkedõ rendezvény, esemény: 

– Országos környezet- természetvédelmi találkozó (Bakony- 
bél, Zala, Szombathely). 

– Zöldenergia termelés - és hasznosítás rendszere c. tudomá- 
nyos konferencia (Gyöngyös). 

– Dunavarsány térségben a természeti értékek védelmében 
nyújtott segítséget. 

– Budakeszi Vadasparkban, a Városligetben és Csepel isko- 
láiban, több kerület oktatási intézményeiben ugyancsak Mada- 
rak, Fák Napja rendezvényeiben és Fekete István emlékkiállítás 
szervezésében nyújtott segítséget. 
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Felkérésre elõadásokat, szakmai bemutatókat tartottunk a 

Börzsönyben mûködõ Erdei Iskolákban és a bakonyiakat is tá- 
mogattuk. 

Az erdészeti szekció Köveskuti György aranyokleveles erdõ- 
mérnök vezetésével mûködik. 

 
Tagjai: dr. Király Pál 

Mohácsi Dániel 
dr S. Nagy László 
dr Sipos Árpád 
Tollner György 
dr. Tarjánné dr Tajnafõi Anna 

 
A széleskörû szakmai tudással és gyakorlattal rendelkezõ 

tagtársak sokoldalúan járulnak hozzá a Szekció eredményes 
munkájához. Dr. Király Pál mint az Erdészeti és faipari híradó 
fõszerkesztõje, a lapban széleskörû, mindenre kiterjedõ tájékoz- 
tatót nyújt a Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület tevé- 
kenységérõl, az elért eredményekrõl, a nehézségekrõl és gon- 
dokról. 
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ZÖLDENERGIA TAGOZAT 

1996-tól a Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület tagszerve- 
zete a Széchenyi Hajós Egylet Népfõiskola Alapítvány. Az ed- 
dig végzett munkájáról és a jövõképérõl szóló beszámoló 
készítõje: Kiss János Ferenc, a Széchenyi hajós alapítványi 
ügyvezetõ elnöke. Szakírói nevén: Danubius Robin. 

Széchenyi hajós alapítványunk 1996-2003 között a Zöld Ke- 
reszt Szigetközi vizi ökoturizmus és Széchenyi lakóhajó célú 
Zöld Kereszt munkabizottsági munkát végzett. A munkabizott- 
ság tagja volt: Werbõczi Nándor, Wittinger Gáspár és Kiss Já- 
nos Ferenc. 1996-ban a Magyar Innovációs Szövetség Mille- 
centenáriumi programokhoz kapcsolódó "LÉPÉS A JÖVÕBE" 
címû pályázaton "SZIGETKÖZI HAJÓZÁSÉRT" címû kollek- 
tív (Dr. Csemez Attila, Szabadi Kálmán, Kiss János Ferenc) pá- 
lyamunkánk díjazást kapott. 1996-ban Szigetközi tájvédelmi 
körzeti vízitúra vezetõi tapasztalatok alapján kezdeményezõi 
voltunk a Magyar Szabványügyi Testületnél az ökotúrizmus 
szabványosítás hazai beindításának. 1997-ben a HANNOVER 
EXPO 2000 világkiállítási magyar megjelenésre kiírt civil pá- 
lyázat keretében a magyar gazdasági miniszteri biztos megvásá- 
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rolta Széchenyi lakóhajós HANNOVER EXPO 2000 megjele- 
nés célú Széchenyi Hajós Egylet Alapítvány pályázatunkat. 

2012/27/EU energiahatékonysági és 2010/31/EU épület- 
energia irányelvek alapján remélhetõ, hogy Zöld Kereszt zöld- 
energia tagozat Zöld Magyarországért® minõsítõ védjegyû 
K+F nonprofit munkaként koordinálhatja azokat is, akik az 50- 
100% épületi zöldenergia és legalább 50% épületenergia rezsi- 
költség csökkentõ megoldásokhoz szükséges Európai Energia 
Hatékonysági Alap hazai banki Széchenyi Beruházási Zöld- 
energia Hitel innovatív refinanszírozási eszközökkel rendelkez- 
nek. 

 
 
 
 
 

 
 

A Zöld Kereszt tagszervezete a Széchenyi Hajós Egylet 2013- 
ban lakóhajó megépítési projektet indított zöldáramos 

villanymotor meghajtással /napelemes/ 

16  



 
 

TERMÉSZETKÖZELI 
SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS MEGÚJULÓ 

ENERGIA 
Somogyvámos elkülönülõ részén helyezkedik el a Krisna- 

völgy Indiai kulturális Központ és Biofarm. A 266 hektáros 
Krisna-völgy 160 fõt számláló állandó lakója krisnahívõ vallási 
közösség. A völgy lakói példaszerû életmódjukkal bemutatják, 
hogy miként valósítható meg a fenntarthatóság a gyakorlatban, 
egy csaknem teljesen önellátó falu élettevékenységében. 

A falu életének, tevékenységének nyíltsága és nyilvánossá- 
ga, a rendkívül vonzó környezet, a különleges esztétikai él- 
ményt nyújtó létesítmények eredményezik a völgy látogatottsá- 
gának folyamatos növekedését. A nyári idegenforgalmi sze- 
zonban a látogatók száma esetenként többszáz fõre tehetõ, álta- 
lában több órás, egész napos idõtöltéssel, fogyasztással. 

A fenntarthatósági törekvésektõl elválaszthatatlan a vizek, a 
levegõ tisztaságának megóvása, megújuló energiafelhasználás. 
A völgy vízellátása saját forrásból, kútból történik. A használt 
víz saját területen belüli kezelése, hasznosítása az önellátás igé- 
nye szerint a szennyvíz tisztítására különleges követelményeket 
támasztott: zavaró hatások nélkül illeszkedjen a völgy termé- 
szetes környezetébe, mesterséges energiafelhasználás nélkül 
mûködjön, egyszerû betanítható kezelést igényeljen, feleljen 
meg az idõszakonkénti idegenforgalmi csúcsterheléseknek, fe- 
leljen meg a balatoni vízgyûjtõre elõírt szigorú elõírásoknak, 

A kissé hosszas vizsgálódás, és elõkészítõ munkák után 2009 
júniusi mûszaki átadással készült el a szennyvízkezelõ létesít- 
mény, amely a Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület alapító 
tagjainak, Pálfalvy Zoltán és Papp Endre tervei  és szervezõ 
munkája eredményeként, az Élõvíz Kft. vállalkozásában való- 
sult meg. 
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A szennyvízkezelés a Kickuth-féle nád gyökértéri eljárás, 

utótisztító-tározótó, és öntözött energia ültetvény koegziszten- 
ciája. A szennyvízkezelés, tisztítás, felhasználás tulajdonképpen 
a természetben lejátszódó folyamatok tudatos, szabályozott irá- 
nyítása, egy ökológiai rendszer önszabályozó kölcsönhatásainak 
az eredménye. A gravitáció, a talaj és vízi mikrobiológia, a nö- 
vényzet (nád, nyár, bambusz), közvetve a nap szolgáltatják a 
mûködés energia-, és eszközigényeit. 

 
 

 
A szennyvíz-kezelõ teleppel határos a somogyvámosi vízfo- 

lyás mellékága. A telep feletti és alatti mederszakaszok kijelölt 
pontjain és a talajvízfigyelõ kutakból rendszeresen vett vízmin- 
ták hatósági vizsgálati eredményei szerint a szennyvízkezelés- 
nek nincsenek vízszennyezõ hatásai. Somogyvámos lakossága 
részérõl nincs észrevétel. Külsõ látogatók a telepen belül is ta- 
pasztalhatták, hogy a technológia közvetlen közelségében sincs 
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szaghatás vagy a környezetet érintõ zavaró körülmény. Az eljá- 
rás nulla szennyezés kibocsátású technológián alapul. 

A szennyvíztelep létesítményei, a nádas, a tó, a fás, ill. bam- 
busz ültetvény jól illeszkednek a látnivalók sorába, természetes 
élõhelyként nyújtanak védelmet a spontán betelepülõ kétéltû-, 
és madárvilágnak. 

A Zöld Kereszt kihelyezett ülésén 2010 nyarán, egésznapos 
Krisna-völgyi látogatás során vizsgálta és értékelte az önellátó 
biogazdálkodás folyamatait és eredményeit, különös 
érdeklõdéssel tekintette meg a szennyvíz kezelés létesítményeit. 
Az ülés részvevõi elégedetten nyilatkoztak a látottak, tapasztal- 
tak alapján kifejezve elismerésüket. 
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KÁRMENTESÍTÉS 

A volt katonai ingatlanok környezeti kárainak felmérésében, 
irányításában, a tárgyalások elıkészítésében a dokumentációk 
készítésében és a késıbbi kárelhárítási munkálatokban szakértı- 
ink is résztvettek, (dr Endrédy István, Marek Miklós, Pálmüller 
József, Magyar Balázs, Wittinger Gáspár) 

Történelmi jelentıségő az a tény, hogy ez idıszakban (1990- 
1993) országunk a területén több mint 1300 különbözı szakem- 
ber odaadó, lelkiismeretes munkája meghatározóan hozzájárul- 
tak ahhoz, hogy az Egyezmény ilyen eredménnyel (0:0) meg- 
születhetett. A késıbbi kárelhárítás is errıl az alapról indult. 

Fontosabb adatok a volt szovjet ingatlanok környezeti kárai- 
ról: 

szénhidrogén származékokból: 
– talajszennyezés, 2,7-3,0 millió m3 talaj 
– felszín alatti vízkészlet szennyezése 1,0-1,2 millió m3 

kommunális és veszélyes ("kevert") hulladék 200-220 
ezer m3

 

A károk aránya: talaj- és felszín alatti víz 39%, élıvilág, 
tájrombolás 28% hulladékok 18%, egyéb károk 15% 

Csak a környezeti kárösszeg 60,2 milliárd Ft (akkori áron) 
volt, szemben az általuk kért 53,4 milliárd értékő vagyoni ellen- 
tételezéssel. 

A kármentesítési munkában való szekértıi részvétel csatla- 
kozott a Nemzetközi Zöldkereszt programjához. 
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Sármelléki reptér rakéta alkatrészek 
sugárzás mérése 

 
 

 
 

Szolnoki volt szovjet laktanya ólom 
akkumulátorok és egyéb 

veszélyes hulladékok 
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ÖNKORMÁNYZATOKAT  SEGÍTİ 
TEVÉKENYSÉGÜNK 

Csapóné Fellegh Ágota tagtársunk szerkesztésében "Az Ön- 
kormányzatok környezetvédelmi feladatainak ellátásához"- ké- 
zikönyvet adtunk ki. (2001) 

 
A települési környezetvédelmi 

programok készítéséhez segédlet 
címen jelentettünk meg kézikönyvet 
(2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kézikönyvek rögzítik az ön- 
kormányzati környezetvédelmi fel- 
adatokat település, megyei, fıvá- 
rosi és szinten. 

Települési szinten kiemelten foglalkozik hulladékgazdálko- 
dás szervezésével és a szelektív hulladékgyőjtés bevezetésével. 

A települési környezet állapotával; ezen belül a természeti 
környezet- zöldfelületek természetvédelmi területekkel. 

Igény szerint a helyi jelentıségő természetvédelmi területek 
védetté nyilvánításához szükséges, a települési önkormányzatok 
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képviselı-testülete  hatáskörébe  tartozó  rendelet  megalkotásá- 
val. 

A könyv foglalkozik az épített környezet védelmével, zaj és 
rezgés elleni védelemmel és a települések állapotát befolyásoló 
valamennyi környezeti tényezıvel. 

A visszajelzések szerint a kézikönyvek segítséget nyújtottak 
az önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak rögzítéséhez 
és a  települési környezetvédelmi programok készítéséhez. 
Ugyanakkor javaslatokat is adtak a felmerülı problémák meg- 
oldására. 

Reményeink szerint ezzel hozzájárultunk a települések fenn- 
tartható fejlıdés feltételeinek biztosításához. 
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GONDOLATOK A KÖRNYEZETRİL, 
A  KÖRNYEZETVÉDELEMRİL 

ÉS A KÖRNYEZET-ÜGYRİL 
Nem vitatható tény, hogy a teremtett világban, a természet- 

ben, a természetes környezetben minden a helyén van. 
Minden folyamat a természet bonyolult és harmonikus tör- 

vényei szerint zajlik, amely földünkön kedvezı létfeltételeket 
(víz, levegı, hımérséklet, stb.) biztosít az emberi életnek. 

Tudta ezt a sok évszázados tapasztalatokra támaszkodó, a 
természethez, a földhöz, az erdıhöz, a vízhez közel élı ember 
is, amint ezt az 1638-ban Erdélyben megjelent a levegı és a vi- 
zek tisztaságát védelmezı rendelet példázza. 

Érdemes meggondolni, hogy ebben az idıben 1638-ban a vá- 
rosokban, a nagyvárosokban (pl. Párizs, London) a szennyvíz 
általában az utak közepén kialakított árkokban, úgynevezett vá- 
pákban folyt el, terjesztve a betegségeket, járványokat. 

A természetközeli és jól szervezett erdélyi társadalom azon- 
ban már akkor védte környezetét, életterét, jogszabályt alkotott, 
kihirdette és be is tartotta. Elıdeink megérdemlik tehát, hogy 
tanuljunk tılük és hogy kellı tisztelettel gondoljunk rájuk. 
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De megjelent a földön az ember – levette az almát a fáról – 

azonnal mindent jobban akart tudni és beavatkozott a természet 
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rendjébe. A következményeket pedig azóta is tapasztaljuk, él- 
vezhetjük. 

Az ember által – az iparosítás, az urbanizáció és a háborúk 
révén - kezdeményezett beavatkozások következményei ka- 
tasztrofálisak. 

A természet rendjének megzavarása, a természeti törvények 
figyelmen kívül hagyása – vagy szándékos félremagyarázása – 
fenyegetıen veszélyes jövı felé vezeti az emberiséget. 

A felelısnek nevezett, valójában felelıtlen beavatkozások 
hatása általában kedvezıtlen. 

Maholnap az emberi életfeltételeket az emberi létet biztosító, 
alapfeltételek (tiszta levegı, iható víz, hımérséklet, stb.) kerül- 
nek veszélybe. 

Változik, romlik a talaj, a levegı, a felszíni és a felszín alatti 
vizek minısége. Folyamatosan nı a környezet „túlhasználata” 
következtében a fel nem dolgozott és/vagy fel nem dolgozható, 
a természetes folyamatokba vissza nem vezethetı, azokat ron- 
gáló vagy elpusztító, fizikai, kémiai hulladékok agresszivitása 
és mennyisége. 

A káros hatások következtében nemcsak az ember közvetlen 
életfeltételei, hanem az élıvilág degradációja miatt a közvetett, 
távlati életfeltételek is veszélybe kerülnek. 

Szükségessé vált tehát saját élıhelyünk, környezetünk vé- 
delme. 

Miután azonban a piac és a profit „szent tehenek”, amelyek- 
hez hozzányúlni tilos, marad az utólagos, alacsonyabb hatásfo- 
kú védekezés, azaz a jól hangzó, de lényeget elfedı környezet- 
védelem kifejezés. 

A tragikus folyamatot táplálja, erısíti a zőrzavaros, a szemé- 
lyi felelısséget, kötelességet másokra áthárítani törekvı szelle- 
mi környezetszennyezés is. 
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Az elıbb vázolt folyamat egyenes következménye egy téves 

közgazdasági felfogásnak, amely szerint az érték egyetlen mé- 
rıeszköze csak a pénz, illetve a profit lehet. 

Ez ellen a téves, esztelen felfogás és következményei ellen 
önérdekbıl védekezni szükséges, ha nem akarjuk önmagunkat 
elpusztítani. 

Vagyis az a meglepı és abszurd valóság, hogy az embernek 
azon jelenségek, folyamatok hatása ellen kell védeni a termé- 
szetet, a környezetét és önmagát, melyet ı maga hozott létre, 
keletkeztetett, mértéktelenül korlátolt rövidlátó kapzsiságával, 
mohóságával. 

A Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület tagjai és támogatói 
általában természetközeli emberek, erdészek, tanárok, mérnö- 
kök, mővészek, vízgazdálkodók, akik nap mint nap érzékelik a 
természet és a környezet kímélésének szükségességét. 

Ezért a napi környezetvédelem mellett sokat tettek és tesz- 
nek az ártalmak megelızése érdekében. 

A legfontosabb a környezetkímélı, környezetbarát, a kör- 
nyezettel okosan gazdálkodni tudó felelıs közgondolkodás ki- 
fejlesztése, amit a lehetı legkorábban már az óvodás korban kí- 
vánatos elkezdeni. 

Ezt a célt szolgálták az Magyarországi Zöld Kereszt Egyesü- 
let gyermek- és diáktáborai, a Zöld Kereszt szakmai kiadvány- 
ok, a Zöld Kereszt rajzversenyek és a Zöld Kereszt által szerve- 
zett tudományos konferenciák. 

 
A Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület felhasználva az 

elmúlt 20 év tapasztalatait a következı években is folytatni kí- 
vánja a megkezdett munkát. 

Rendezvényeivel, kiadványaival erısíteni törekszik a felelıs 
környezet-tulajdonosi szemléletet. 
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Felelısség családunkért és a környezetéért. 
Felelısség lakásunkért és a környezetéért. 
Felelısség utcánkért, tereinkért, városunkért és azok környe- 

zetéért. 
Felelısség hazánkért és környezetéért. 
Felelısség a Kárpát medencéért, Európáért és környezetéért. 
Ez a közös felelısséggel való tulajdonosi gondolkodás, már 

nem csak a környezetvédelem. Ez több, teljesebb környezetügy. 
Vigyázni, óvni kell folyóink, földünk tisztaságát, környeze- 

tünk minden elemét. 
Különös értékünk a Duna és a Kárpát-medence, amely 

olyan, mint egy „édenkert” Európa közepén. Amely olyan ter- 
mészeti, környezeti adottságokkal rendelkezik, amelyekre vi- 
gyázni kell. 

A Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület törekszik arra, 
hogy a következı években is erısítse személyes és egyesületi 
kapcsolatait, elsısorban a környezı országok Zöld Kereszt 
Egyesületeivel, annak érdekében, hogy a Duna mente és a 
Kárpát medence valóban egy természet- környezet- és emberba- 
rát interregionális környezetvédelmi minta-terület lehessen. 

Olyan terület, amely biztosítja, az egészséges és harmonikus 
életfeltételeket, ahol jó dolgozni, jó pihenni, jó lélegzetet venni, 
ahol jó élni. 

Dr. Jancsó Gábor mérnök 
Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület társelnök 
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Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület, Budapest 
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