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Beszámoló 

Dátum: 2019. augusztus 16. 

Program megnevezése: 27. Önkéntes klub- Környezetünk védelme 

Program időtartama: 1 óra 

Program helyszíne: Koinonia Egyesület székhelye 3980 Sátoraljaújhely Bajza utca 30. 

Összefoglaló: 

A programon 12 fő vett részt, melyből a közvetlen célcsoportba 9 fő tartozik. 

A rövid előadás és a beszélgetés során tisztázásra került a környezetvédelem fogalma és a 

természetvédelem fogalmát a köztük lévő különbséget is: 

 A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom 

által saját ökológiai létfeltételeiben saját maga által okozott károsodások 

megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. Másrészt ideológia, 

filozófia és mozgalom is. Maga a fogalom egyként jelenti azt a gondolatkört, mely 

szerint az emberiség felelősséget visel és persze függ is az őt körülvevő 

környezettől és azt a mozgalmat is, mely a különböző természeti és épített 

környezeti értékek megőrzéséért, annak élhetően és használhatóan tartásáért küzd. 

A környezetvédelem hasonlóságokat mutat a természetvédelemmel. 

Környezetvédelmi kérdések: légszennyezés, biodiverzitás, vegyi anyagok, 

éghajlatváltozás, környezet és egészség, földhasználat, természeti erőforrások, zaj, 

talaj, hulladék és nyersanyag-erőforrások, víz, különféle egyéb ügyek. 

 A természetvédelem célja a tudományos és kulturális szempontból legjelentősebb 

természeti értékek, természetes vagy ahhoz közel álló állapotban és természetes 

változási folyamatban való megőrzése, fenntartása és bemutatása révén. 

tevékenységi körök: természetvédelmi vagyonkezelés, tájvédelem, erdők 

természetvédelme, vadászterület védelme, természetközeli gazdálkodás, 

természetvédelmi kezelés, természetvédelmi kezelési tervek, Nemzeti ökológiai 

hálózat, ökoturizmus természetvédelmi területen, inváziós fajok, fajmegőrzési 

tervek. 
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 Fenntartható környezet védelmére és kialakítása: a környezetvédelem fontosnak 

tartja, hogy az emberi termelési, fogyasztási rendszer fenntartható legyen, illetve 

azzá váljon, emellett egyéb politikai követeléseket is meghatároz. Habár sok 

környezetvédő szervezet a civil szférából jön, világszerte számos nemzetközi, 

szakmai, politikai szervezet is képviseli a környezetvédő gondolatot és a vállalati 

felelősségvállalás, a technikai újdonságok előtörésével számos nagyvállalat is tesz 

lépéseket a környezet megóvásának érdekében. 

 

A résztvevők nagyon hasznosnak találták a fogalmak tisztázását, hiszen ezek gyakran 

keverednek általánosságban. Arról is beszélgetés folyt, hogy személyesen ki mit tud tenni a 

környezetünk megóvásában. 

 

 

 

      


