
Az épített környezet védelme és biztonsága 

Zöldövezet = a településeken vagy azok közelében elhelyezkedő növényzet 

A zöldövezet szerepe: fotoszintézis útján javítja a levegő minőségét 

Környezetvédelmi megoldások: 

1. Zöldövezetek létrehozása és karbantartása 

- Létrehozásnál figyelembe kell venni: a talaj jellemzőit, a földterület nagyságát, éghajlati 

viszonyokat 

- Karbantartás: betegség és kártevők ellen védekezés, időszakos öntözés, trágyázás, vágás, 

pázsitnyírás stb.  

2. Takarékoskodás az erőforrásokkal és a hulladékok újrahasznosítása 

 - otthon, iskolában, közutakon, bárhol is vagy törekedj a takarékoskodásra 

 - fontos a hulladék újrahasznosítása 

Hulladék = olyan tárgy, amelyet eldobunk 

A következő hulladéktípusokról beszélhetünk: 

- háztartási hulladék (konyha, éttermek, intézményekből származnak) 

- utcai hulladékok (levél, ág, por) 

- ipari, agrotechnikai hulladék 

- bontási vagy épületek hulladékai (törmelék, tégla, beton, csempe, fa, üveg, kábelek) 

- elektromos és elektronikus hulladék (elemek, akkumulátorok, háztartási gépek stb.) 

A hulladék újrahasznosítása = a kidobott (elhasznált) terméket más rendeltetéssel újrahasznosítják, 

így időt, pénzt, energiát és anyagi erőforrásokat takarítanak meg. 

3. Zöldtelepülések létrehozása 

 Egy olyan település ahol: tiszta és egészséges a levegő, a vízforrások nem szennyezettek, a 

felhasznált energia megújuló erőforrásokból származik, az épületek energia hatékonyak, a 

tömegközlekedési eszközök hatékonyak. 

4. Intelligens ház 

Az intelligens otthonban a berendezések és készülékek távvezérléssel működtethetőek. 

Előnye: biztosítja a lakók kényelmét, biztonságot nyújt, megkönnyítik az energiával való 

takarékoskodást. 

Az automatizált rendszer legfontosabb elemei: 

- automatikus kapcsolók vagy aljzatok 

- kamerák 

- termosztátok 

Az intelligens házban többféle típusú rendszer létezik: 

 - világítási rendszer 

- hőmérsékletszabályozás, kazán vagy klímaberendezés be vagy kikapcsolása 

- biztonsági rendszerek  



Házi feladat – kötelező – jegyre 

Egy üres konzerves dobozból újrahasznosítás céljából készítsetek kreatív dolgokat. Én beillesztek 

ide nektek néhány képet inspirációként, de mást is készíthettek. Interneten tájékozódhattok még.   

Mikor készen vagytok (mivel nem tudjuk, hogy mikor látjuk egymást) egy kis cetlire írjátok rá a 

neveteket, tegyétek az alkotásotok elé, fényképezzétek le, majd a fájlt küldjétek el 

pongracztimi2000@gmail.com címemre. 

Legyetek kreatívak, ügyesek és egészségesek! 
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