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BEVEZETÉS 

2022. június 2-án Kőszegen került megrendezésre az Írottkő Natúrparkért Egyesület PUREGREEN 

projektjének második workshopja, melynek témája, illetve kimenete az ú. n. Natúrparki Ökokatalógus.  

Projektünk a zero waste, a fenntarthatóság és körforgásos gazdaság jegyében két workshopot szervezett. 

Az elsőn partnerünk, a grazi ARGE Müllvermeidung munkatársnője grazi példákon keresztül ötletbörzét 

tartott a résztvevőknek, hogyan kivitelezhető a hulladékmentes, hulladékcsökkentett életmód a natúrpark 

területén, illetve a natúrparki lakók és közösségek hogyan tudnak bekapcsolódni a körforgásos 

gazdaságba.
1
 

Ehhez kapcsolódóan a második workshop-on Berthold Schleich, az ARGE Müllvermeidung vezetője 

bemutatta, hogyan működik a grazi gyakorlat körforgásos gazdaság szempontjából, illetve milyen globális 

trendek határozzák meg a gazdaság alakulását és hogyan lehet ezeket összeilleszteni a körforgásos 

gazdasággal.
2
 

Csakhogy a workshop szervezésekor a Puregreen csapat valamit félre értett, míg a partner nem fejtette ki 

bővebben előtte, mit is jelent az, hogy ökokatalógus… 

ÖKOKATALÓGUS. MI AZ?  

A fentiekből kifolyólag tisztáztuk még a workshop elején, kinek, mit jelent az ökokatalógus kifejezés. 

FOGALOMMAGYARÁZAT  

Mi, a Puregreen csapata ökokatalógus alatt egy olyan listát értettünk, amelyen azok a natúrparki szolgáltatók 

szerepelnek, akik valamilyen módon kapcsolódnak a körforgásos gazdaságba, hozzájárulnak tevékenységükkel 

az újrahasználathoz (reuse, repair, recycling) és a hulladékcsökkentéshez. Meg is hívtuk ezeket a szolgáltatókat 

a workshopra.  

Partnerünk pedig egy olyan listát értett ökokatalógus alatt, amely olyan cselekvési és viselkedésmódokat 

tartalmaz, melyekkel a natúrparkban élők csökkenteni tudják mindennapjaikban a hulladéktermelést, illetve 

amelyek szorgalmazzák az újrahasználatot. 

Ezt a két irányt ötvöztük, így jött létre a Natúrparki ökokatalógus. 

A NATÚRPARKI ÖKOKATALÓGUS JELENTÉSE  

A Natúrparki ökokatalógus tartalmazza mindazokat a cselekvési és viselkedésmódokat, amelyekkel az Írottkő 

Natúrpark területén élők ökológiailag fenntartható életet élhetnek, illetve létrehozhatnak egy helyi, regionális 

körforgást és ezekhez a mintákhoz hozzárendeltük azokat a szolgáltatókat, akiknek a segítségével ez 

megvalósítható. 

  

                                                                 
1
https://tisztazold.naturpark.hu/rijuz-riper-riszajkl-elso-puregreen-workshop/ 

2
https://tisztazold.naturpark.hu/workshop-2-naturparki-okokatalogus/ 

https://tisztazold.naturpark.hu/rijuz-riper-riszajkl-elso-puregreen-workshop/
https://tisztazold.naturpark.hu/workshop-2-naturparki-okokatalogus/
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1. RÉSZ: ALAPOK ÉS NATÚRPARKI SZOLGÁLTATÓK 

 

Néhány alap információt szeretnénk nyújtani a workshop rendezvény előadásából:  

GAZDASÁGI MODELLEK, GLOBÁLIS TRENDEK  

Ami a hulladékunkat illeti, háromféle modell létezik: 

 

a. A lineáris gazdasági modellben a természeti erőforrások kitermelésre és feldolgozásra kerülnek, majd 

használat után a termékek hulladékként szeméttelepre, szemétégetőbe vagy a természetet 

közvetlenül károsítva az ökoszisztémába kerülnek. Ez a modell nem veszi figyelembe a Föld planetáris 

határait
3
, pazarló és károsítja a bolygó élő szervezeteit. 

b. A recycling-gazdasági modell csak annyiban különbözik a lineáristól, hogy kevesebb hulladék keletkezik 

az újrahasznosítás által. Sajnos azonban a végeredmény nem sokban különbözik: a nyersanyagok 

kitermelése ugyanolyan mértékben folyik, az újrahasznosítás pedig egy szintén környezetromboló, 

magas kibocsátású tevékenység. 

c. A harmadik modell a már meglévő anyagokat, termékeket benntartja a körforgásban és a hulladék 

nyersanyagként is funkcionál. Így nincs szükség újabb nyersanyagok kitermelésére. Mivel a Föld 

nyersanyagkészletei végesek és kimerülőben
4
 vannak, illetve a CO2 kibocsátás csökkentése sürgős a 

klímakatasztrófa enyhítése érdekében, így ez a modell lehet az egyetlen működőképes az emberiség 

számára. 

A körkörös gazdaság működését ez a kép ábrázolja a legjobban: 

 

                                                                 
3
https://ng.24.hu/fold/2012/07/06/planetaris_hatarok/ 

4
https://24.hu/belfold/2022/06/10/nyersanyagok-globalis-krizis-klimavaltozas-gelencser-andras-interju/# 

https://ng.24.hu/fold/2012/07/06/planetaris_hatarok/
https://24.hu/belfold/2022/06/10/nyersanyagok-globalis-krizis-klimavaltozas-gelencser-andras-interju/
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Ami a klíma védelmét és a munkahelyek teremtését illeti, a legnagyobb potenciál a pirossal jelölt 

tevékenységekben rejlik: újrahasználat és újraelosztás, illetve szerelés és javítás. 
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Az alábbi ábra jól mutatja, hogyan öltött teljesen irreális méreteket az emberiség nyersanyaghasználata az 

elmúlt másfél évszázadban
5
: 

 
                                                                 
5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920303931?via%3Dihub 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920303931?via%3Dihub
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Ez a mérvű ipari termelés és nyersanyag kitermelés a földi klíma megváltozását és az ökoszisztémák 

felborulását eredményezte. De nem csak ezt: a megváltozott életfeltételek olyan változásokat hoztak az 

emberiség életében, amelyek lassan alakulnak, mégis óriási hatással vannak társadalomra, politikára és 

gazdaságra – ezek a globális trendek, melyek meghatározzák a jelen és jövő cselekvési mintáit, bárhol is éljünk 

a Földön: 

- Egészség (életminőség) 

- Globalizáció (gazdaság, tudomány, kultúra, kapcsolatok) 

- Összeköttetés (Internet, új üzleti modellek) 

- Individualizáció (önmegvalósítás) 

- Mobilitás (távolodás az autóközpontú várostól, shared mobility) 

- Biztonság (adatvédelem, cyber-bűnözés, környezeti kockázatok) 

- New Work (új munkamodellek, szakmai és privát élet összeegyeztetése) 

- Neo-ökológia (kritikus fogyasztás, fenntarthatóság, körforgásos gazdaság) 

- A tudás kultúrája (hálózatosodás, egész életen át tartó tanulás, a digitális megosztottság legyőzése) 

- Silver Society (az „ezüst társadalom”: demográfiai változás, az idős, de fitt lakosság növekedése) 

- Városiasodás (a városi lakosság növekedése, urbanizáció) 

- Gender shift (a nemi szerepek változása) 

A globális változások az ember által okozott klímaváltozás eredményei: a nyersanyagokért és a termő talajokért 

folytatott harc (háború), a fogyóban lévő víz és a kimerülő talajok
6
, pandémia és járványok, egyre növekvő 

globális szegénység és az egyenlőtlenségek növekedése
7
 – ezek a Föld egész lakosságát érintik földrajzi 

helyzettől függetlenül. Az Írottkő Natúrpark területén is egyre inkább érezteti hatását az emberi tevékenység 

okozta klímaváltozás: kiszámíthatatlanná vált esőzések, aszály, a talajvíz szennyezése, illetve visszahúzódása, a 

nem megfelelő fűtésből adódó légszennyezés minden élő szervezetet megterhel, legyen az ember, állat vagy 

növény és egyre nagyobb károkat okoz a natúrparki ökoszisztémákban (A kiszáradt erdő és a korán megsárgult 

fák látványát senki nem kerülhette el ezen a nyáron. A kertészek is tudják, hogy tavaly decembertől egészen 

májusig nem esett az eső, több korai zöldségféle nem tudott csírázni.). A globális gazdasági, egészségügyi 

krízisek szintén nem kerülik el a natúrpark lakosságát. 

Azt gondoljuk, hogy a felelősség mindnyájunkat terhel az okozott károkért és ugyanígy közös felelősségünk, 

hogy a helyzet további romlását lassítsuk. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a natúrparkban élőknek és az 

idelátogatóknak.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6
https://www.ajbh.hu/documents/10180/2584047/talaj_allasfoglalas_vegleges_melleklettel.pdf/4628595d-

ddff-41c3-8ba7-89730904b2cb  7.old. 
7
https://www.coe.int/hu/web/compass/poverty 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/2584047/talaj_allasfoglalas_vegleges_melleklettel.pdf/4628595d-ddff-41c3-8ba7-89730904b2cb
https://www.ajbh.hu/documents/10180/2584047/talaj_allasfoglalas_vegleges_melleklettel.pdf/4628595d-ddff-41c3-8ba7-89730904b2cb
https://www.coe.int/hu/web/compass/poverty
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HELYI SZOLGÁLTATÓK ÉS TERMELŐK – KÖRFORGÁSOS 

GAZDASÁG AZ ÍROTTKŐ NATÚRPARKBAN 

A klímakárok enyhítésének fő lépései néhány pontban:  

 Minél több helyi vagy regionális élelmiszert fogyasszunk, kerüljük a feldolgozott, 

messziről érkező élelmiszereket. 

 Szezonális zöldségeket-gyümölcsöket fogyasszunk! 

 Helyi vagy regionális szolgáltatóknál vásároljunk. 

 Fogyasszunk kevesebbet, de jó minőségűt! 

 Kerüljük az egyszer használatos csomagolóanyagokat, használjuk a saját zsákjainkat, 

dobozainkat, üvegjeinket bevásárláshoz. 

 Őrizzük meg a vizet! Igyunk csapvizet és visszaváltható szódát. Gyűjtsük a fürdővizet, 

kézmosó vizet és használjuk felmosáshoz, áztatáshoz, WC-öblítéshez. 

 Ami elromlott, ne dobjuk el, hanem javíttassuk meg.  

 Ha már nem lehet megjavítani, érdeklődjünk, ki tudja átalakítani és valami másra 

használni. 

 Próbáljuk megőrizni tárgyaink tartósságát és épségét. 

 Ha már javíthatatlan az eszközünk és senki nem akarja már másra sem használni, 

akkor a megfelelő helyen adjuk le! 

 Vásároljunk használt ruhát, bútort vagy ajándékozzuk el nem használt tárgyainkat! 

És most következzenek azok a natúrparki szolgáltatók, akik támogatnak bennünket a fenti pontok 

megvalósításában. 

Az egyszer használatos csomagolóanyagok, legyenek akár papírból, nem megoldás, hiszen ugyanolyan 

mennyiségű hulladék keletkezik és ugyanúgy nyersanyag és energia szükséges az előállításukhoz. Ezért 

bevásárláshoz vigyünk magunkkal saját csomagolóanyagot!  

ÉLELMISZER VÁSÁRLÁS:  

A natúrpark ÖSSZES zöldségesénél vásárolhatunk a saját csomagolóanyagunkba.  

A László zöldséges boltjában (Kőszeg, Várkör 27.) a PUREGREEN projekt csapata kihelyezett natúrparki 

önkéntesek által varrt textilzsákokat, melyeket a vásárlók ingyen elvihetnek és kiválthatják vele az 

egyszerhasználatos műanyag zacskót bevásárláskor. 

Házhoz rendeléshez egy natúrparkoz közeli (Kőszegtől 15 km) település szolgáltatóját ajánljuk. 

Csomagolásmentesen rendelhetünk  a Zöldség-Gyümölcs Zsira üzletből  vagy helyben vásárolhatunk (Zsira, 

Locsmándi út 5-7.) A termékek rendelhetők a +3630 240 5778 telefonszámon, Horváthné Éberhardt Éva vagy 

az eberhardt.vica@gmail.com e-mail címen.), ahol a tulajdonosok a saját terményeiket forgalmazzák, illetve 

egyéb termékeik esetében is ügyelnek a regionalitásra és a szezonalitásra. 

A natúrparki pékségekben szintén tudunk a saját csomagolóanyagunkban vásárolni egyszer használatos 

csomagolások helyett.  

mailto:eberhardt.vica@gmail.com
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A nagy üzletláncok már forgalmaznak többször használatos hálót, amit pékségben, zöldségesnél is 

használhatunk. 

A Győrvár Tej tejivójában (Kőszeg, Fő tér 2.) regionális tejtermékeket és helyben készített péksüteményeket 

lehet vásárolni, illetve fogyasztani. A PUREGREEN csapat polcáról a tudatos vásárlást segítő zsákokat és 

befőttesüvegeket lehet ingyen elvinni és többször használatos csomagolóanyagként használni. A körforgást 

megőrzendő, kérjük a vásárlókat, hogy hozzanak tiszta üvegeket fedővel a polcra. 

A szombati piacon Kőszegen szintén tudunk 

minden további nélkül saját zsákunkban, 

dobozunkban bevásárolni, szintén helyi, illetve 

regionális termelőktől. 

A T. Király csemege üzletben (Kőszeg, Rákóczi u. 

18.) is szívesen látják a saját edényben, saját 

zsákban vásárlókat. A tulajdonosnő 

rendszeresen készít sült és rántott ételeket, 

illetve amennyire lehetséges, regionális 

termékeket igyekszik forgalmazni: toronyi 

kenyér, szombathelyi pékáru, gencsapáti 

hidegtál, illetve dunántúli beszállítók. 

Húst is tudunk csomagolásmentesen vásárolni a Rácz-féle hentesüzletben (Kőszeg, Rákóczi u. 19.) – szívesen 

látják a saját dobozban vásárlókat és már nagyon gyakorlottan bonyolítják le a csomagolásmentes eladást. 

Ugyan nem az Írottkő Natúrpark területén található, de a szombathelyi Kamra (9700 Szombathely, Király u. 

13.) csomagolásmentes bolt kifejezetten csak a vásárlók saját csomagolóanyagaiba adja a termékeit.  
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Magyarország területén jó minőségű ivóvíz folyik a csapból
8
, a Vasi Víz weboldalán informálódhatunk a 

natúrparki vízminőségről. 
9
 A csapvíz előnyei amellett, hogy jó minőségű: olcsó, mindenhol elérhető és 

csomagolásmentes. Általánosan ismert, hogy a palackozott vizek (hacsak nem valami méregdrága ásványvizet 

vásárlunk) ugyanazt a vizet tartalmazzák, amely a csapból is folyik. Ezen kívül mikroműanyag-szennyeződést is 

tartalmazhat a palackozott víz. A PET-palack anyaga pedig kőolaj és az előállítása rendkívül sok vizet és energiát 

igényel. (Azt a vizet, amit meg is ihatnánk vagy locsolhatnánk vele a fákat, növényeket.) A palackozott víz 

szállításának ökológiai lábnyomáról már ne is beszéljünk... 

Ha ragaszkodunk a buborékhoz, vásároljunk visszaváltható szódát. Ezt a natúrpark több boltjában is 

megtehetjük, illetve rendelhetünk egyénileg is a gencsapáti Vasi Xoda Drink Kft. –nél (9721 Gencsapáti, Ipar út 

1. +36 300 183 818,  https://xoda.hu/contact/). 

Tudunk csomagolásmentesen édességet vásárolni erre specializálódott boltban. A natúrpark területén például: 

Csokiszeg édességbolt, 9730 Kőszeg, Várkör 69. Itt vásárolhatunk a saját csomagolásunkba is. 

RUHÁZAT :  

Ruháink javíttatását bízzuk helyi szolgáltatókra! Elnyűtt cipőinket is próbáljuk megjavíttatni, mielőtt végleg 

megválunk tőlük.  

Szeretettel ajánljuk Panni varrodáját (Kőszeg, Rákóczi F. u. 24.), aki képes még a dzseki cipzárját is helyrehozni 

(ez nagy dolog!) Munkájában fontos a fenntarthatóság, az ő szavai következnek: „A munkám során keletkezett 

hulladékot sokszor fel tudom használni, pl. csináltam maszkokat, farmerból: zsákot és kertbe ülőgarnitúrára 

párnát, gyerek vánkost, huzatot, vagy a maradék anyagot elhasználom foltnak, ezzel egy másik ruhadarabot 

felújítok, amit lehet még használni. A felhasználás véges…” 

Használt ruhaneműt a natúrparkban több helyen is tudunk vásárolni, például a Textil OUTLET-ben Kőszegen, 

Pogányoki út 6. 

HÁZTARTÁS:  

Minden, ami a vegyszermentes háztartáshoz szükséges, kapható Kőszegen a Biotékában (9730, Rákóczi F. u. 

1.), a Fókuszban (9730, Rákóczi Ferenc u. 25.) illetve Szombathelyen a Kamrában (9700, Király u. 13.) 

ELEKTRONIKAI CIKKEK:  
Elektronikai cikkeink javíttatásra több lehetőség is kínálkozik a natúrparkban: 

Varga PC (Varga György 9730 Kőszeg, Várkör 16. +36 94 361196): itt javítást is vállalnak, illetve a műszaki 

hulladékot ingyenesen átveszik és beszámítják az újonnan vásárolt termék árába.  

Pintér István (9721 Gencsapáti, Kőszegi út 21. +36 94 330501) elektronikai szervizeléssel foglalkozik: TV, LCD, 

Plazma, videó, audio eszközök javításával 

Schweizer Elektronikai Kft. (9721 Gencsapáti, Ipar út 1. +36 94 568-185 +36 94 568-184 https://www.e-

repair.hu/ ): elromlott kávégépeket lehet náluk javíttatni. 

                                                                 
8
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/726/Ivovizminoseg_2020.pdf 

9
https://www.vasiviz.hu/hu/szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/v%C3%ADzell%C3%A1t%C3%A1s 

https://xoda.hu/contact/
https://www.e-repair.hu/
https://www.e-repair.hu/
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/726/Ivovizminoseg_2020.pdf
https://www.vasiviz.hu/hu/szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/v%C3%ADzell%C3%A1t%C3%A1s
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2. RÉSZ: JAVASLATOK,  TIPPEK EGY TUDATOSABB 

ÉLETMÓDHOZ NATÚRPARKON INNEN ÉS TÚL 

 

ZERO WASTE ÉLETMÓDTIPPEK 

BEVÁSÁRLÁS  

A csomagolásmentes vásárlással jelentősen csökkenthetjük a hulladéktermelésünket. A tudatos vásárláshoz 

hozzá tartozik a bolt megválasztása: támogassuk a helyi szolgáltatókat és vásároljunk szakboltokban. Nagyobb 

az esélye, hogy helyi vagy regionális terméket tudunk vásárolni, illetve ezzel bekapcsoljuk magunkat is és a 

boltot is a helyi gazdasági körforgásba.  

A kis boltok másik előnye, hogy vásárolhatunk a saját csomagolásunkban. A szabályozás a boltra bízza, hogy 

beveszi-e csomagolóanyagunkat és a gyakorlat azt mutatja, hogy a szolgáltatók szívesen látják a tudatos 

vásárlókat. Ne tartson minket vissza, hogy „furán” néznek ránk, mert az úttörő munkát már elvégezték 

helyettünk lelkes aktivisták – a natúrpark területén ma már minden üzletben szívesen látják a tudatos 

vásárlókat. A szolgáltatók amúgy is nehéz helyzetbe kerültek, hiszen rövid időn belül megszűnnek a helyben 

használatos műanyag csomagolások (nem az előre csomagolt élelmiszerek csomagolóanyagai), így a saját 

csomagolásunk könnyebbséget is jelenthet az eladó számára. 

A saját csomagolásban való vásárlásnak a menete nagyon egyszerű: mivel a szolgáltatónak kötelessége kitárázni 

a mérleget, ezért adjuk oda a vásárlás elején az üres saját csomagolásunkat (zsák, doboz, üveg). Ezután 

vásárolhatunk is – vagy magunk töltjük fel a csomagolást, vagy az eladó. 

A bökkenő az szokott lenni, hogy elfelejtünk csomagolóanyagot vinni. Egy idő után azonban napi rutinná válik, 

mint a fogmosás. Igaz, az impulzusvásárlást
10

 el kell felejtenünk, de ennek csak előnye van az egészségünkre és 

a pénztárcánkra nézve. A csomagolásmentes vásárlás ugyanis nem egy trend vagy a zöld aktivisták bolondos 

szórakozása, hanem egy tudatos életmód, ami segít megőrizni nem csak saját egészségünket, hanem növeli 

mind az emberi, mind a természeti jóllétet.  

ÉLELMISZERTUDATOSSÁG  

Ebben a részben az élelmiszertudatosság azon részét tárgyaljuk, amely a zero waste-tel kapcsolatos. (A 

mezőgazdaság és az élelmiszeripar ökolábnyomáról itt olvashatunk.) 

                                                                 
10

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/vendeglatas-idegenforgalom/marketing-alapismeretek/a-
vasarlasi-magatartas-tipusai/impulzusvasarlas 

https://www.elelmiszerbank.hu/hu/hirek/hireink/elelmiszerpazarlas_es_kornyezetszennyezes_oriasi_okologiai_labnyomok.html
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/vendeglatas-idegenforgalom/marketing-alapismeretek/a-vasarlasi-magatartas-tipusai/impulzusvasarlas
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/vendeglatas-idegenforgalom/marketing-alapismeretek/a-vasarlasi-magatartas-tipusai/impulzusvasarlas
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https://foodtechconnect.com/wp-content/uploads/2011/07/Carboon-footprint-of-food.png 

Fogyasszunk minél több növényi táplálékot: zöldségeket, hüvelyeseket, teljes kiőrlésű gabonaféléket és 

gyümölcsöket. A növényi élelmiszerek előállítása jóval kevesebb CO2-kibocsátással és vízfelhasználással jár, 

mint a húsé meg a tejtermékeké. (további ötletek, tippek:  

http://www.fna.hu/sites/default/files/Helyi_termekkel.pdf)  

https://foodtechconnect.com/wp-content/uploads/2011/07/Carboon-footprint-of-food.png
http://www.fna.hu/sites/default/files/Helyi_termekkel.pdf
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Zöldségből és gyümölcsből válasszuk a SZEZONÁLIS és keveset utaztatott, REGIONÁLIS fajtákat. Fogyasszunk 

minél több hüvelyest, lehetőleg helyi vagy régiós beszerzésből. (Magyarország egyetlen lencsetermesztője 

Nemesvámosról:  https://ecoport.hu/cikk/4143-a-magyar-lencse-nemesvamosrol-erkezik ) 

Mivel az ipari állattartásban sehol a világon nem tudják az állatok jóllétét és az egyes fajtáknak megfelelő 

tartást megvalósítani, mondjunk le a vörös húsokról vagy fizessük meg a kis gazdaságból, bio gazdaságból 

származó hús árát. Hogy miért? Számos kutatás bebizonyította, milyen mérhetetlen szenvedést okoz az 

állatoknak a nagyüzemi tartás. Ha tudnánk, látnánk ezt a szenvedést, akkor is megennénk?  

A nagyüzemi állattartás harmadik nagy problémája, hogy a legnagyobb üvegházhatású-gáz kibocsájtó.
11

 Maga a 

tartás, az épületek, eszközök fenntartásával, az állatok és a termékek szállítása, csomagolása, mind-mind nagy 

mennyiségű energiát, üzemanyagot emészt fel és óriási mennyiségű emisszióval jár. A termőterületek nagy 

részén állati takarmányt termesztünk, szintén nagyipari módszerekkel, teljesen kiszipolyozva a talajokat. A Föld 

lakosságának nagy része növényi étrenden él, kisebb része pedig jóval a kalória- és fehérjeszükségletei fölött 

fogyaszt húst, ezzel a mértéktelenséggel a legnagyobb bajt okozva. 

A tejtermékeket is igyekezzük tudatosan megválasztani: nézzünk körül lakóhelyünkön, tudunk-e kis gazdaságból 

tejtermékeket beszerezni? Van-e a lakóhelyünkön tejbolt vagy kaphatunk-e a helyi piacon kisgazdaságból 

származó tejtermékeket? Ha mindez nem kivitelezhető, válasszuk a magyarországi termékeket. Ha nem tudjuk 

megoldani a csomagolásmentes tejtermékvásárlást, vegyük a nagyobb kiszerelésű vagy üveges terméket. 

Kerüljük az ízesített, cukrozott tejtermékeket, helyettük vegyük az ízesítetlent és otthon ízesítsük. (Ezzel 

egészségünket is védjük!) 

És elérkeztünk a cukorproblémához. A feldogozott termékek (főleg édes) intenzív ízei mindannyiunk agyában 

nyomot hagynak, mivel már kiskorunk óta hozzájuk szoktunk. Ezeket az ízeket azonban csak és kizárólag kis 

kiszerelésű, műanyag csomagolásban tudjuk elérni: édes joghurtok, csokik, csipszek, sózott, ízesített készételek 

stb. Tudjuk, milyen nehéz ezekről lemondani, hiszen ezek az ízek foglyul ejtenek minket. Vannak azonban 

alternatívák! 

Egyrészt készítsük el magunknak azt, amire vágyunk.  

Teából, kávéból feldolgozatlan terméket vásároljunk és használjunk teatojást, illetve őröljük és főzzük magunk a 

kávénkat. A teafilterek sokszor műanyagból készülnek, így ne dobjuk a komposztra! 

Összességében elmondhatjuk, hogy a leglátványosabban akkor tudunk a zero waste irányába elmenni, ha 

 magunk készítjük el az ételeinket 

 minél több feldolgozatlan, növényi élelmiszert fogyasztunk 

 drasztikusan csökkentjük a húsfogyasztásunkat 

 kerüljük a feldolgozott élelmiszereket 

 amit csak lehet vásároljuk csomagolásmentesen. 

 

 

 

                                                                 
11

https://www.globalisfelmelegedes.info/okai/haszonallat-tartas 

https://ecoport.hu/cikk/4143-a-magyar-lencse-nemesvamosrol-erkezik
https://www.globalisfelmelegedes.info/okai/haszonallat-tartas
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RUHÁZKODÁS  

A globális textiléhség következtében a mikroműanyag elérte az ember által nem lakott természeti 

területeket
12

 is, mint Északi-sark, Marianna-árok, Yellowstone Park stb. Ma már majdnem minden 

textilnemű tartalmaz műanyagszálat és ezek a mikroműanyagok a használat és a mosás közben 

kiszabadulnak, belekerülnek a vízbe, talajba és a levegőbe, végül visszajutnak az élő szervezetekbe is.  

Azt is tudjuk, hogy a ruháinkat ázsiai országokban, rossz körülmények között, rossz fizetésért, sokszor 

egészségre káros módokon gyártják a mai napig.  

A „fast fashion” vagyis „gyors divat” óriási terheket ró a természetre
13

: a széndioxidra átszámolt 

kibocsátása a globális CO2 kibocsátásnak az 5%-át teszi ki
14

, illetve az iparág mérgező szennyvizét a 

nagy gyártó országok a természetes vizekbe engedik vissza. A textilipar mérgező hatásai 

beláthatatlanok. 

 

Ábrák: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20201208STO93327/a-textilgyartas-es-a-

textilhulladek-kornyezetre-gyakorolt-hatasa-infografika 

Sajnos a szennyezést nem tudjuk visszafordítani és bármilyen, akár használt ruhadarabot vagy cipőt 

öltünk magunkra az már megmérgezett valahol, valamikor élőhelyeket és élő szervezeteket. (Most 

már 25 éve folyamatos a textilipar környezeti terhelése és ezt az ú.n. történelmi kibocsátást nem lehet 

helyre hozni.) 

A legjobb, amit tehetünk: 

 Vigyázzunk meglévő ruhadarabjainkra, cipőinkre és amíg lehet hordjuk, illetve javíttassuk 

őket. 

 Csökkentsük minimálisra az újonnan vásárolt ruhadarabjainkat. 

 Tudatosan válasszunk ruhát, nézzük a származási helyet. 

 Vásároljunk használt ruhát, cipőt. 

 A régi, kinőtt, de jó állapotú ruháinkat ajándékozzuk tovább (ajándékgazdaság 
15

) 

 Aki ügyes szabja át, készítsen újat a régiből. (Vagy vigyük el varrónőhöz!) 

                                                                 
12

https://ng.24.hu/fold/2022/11/29/muanyagszalak-az-antarktiszi-kornyezetben/ 
13

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20201208STO93327/a-textilgyartas-es-a-
textilhulladek-kornyezetre-gyakorolt-hatasa-infografika 
14

https://masfelfok.hu/2019/05/09/ruhaipar-pusztito-hatasa-a-kornyezetre-es-az-eghajlatra-
kornyezetszennyezes-vizhiany-eghajlatvaltozas-uveghazhatasu-gazok/ 
15

https://lexiq.hu/gift-economy 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20201208STO93327/a-textilgyartas-es-a-textilhulladek-kornyezetre-gyakorolt-hatasa-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20201208STO93327/a-textilgyartas-es-a-textilhulladek-kornyezetre-gyakorolt-hatasa-infografika
https://ng.24.hu/fold/2022/11/29/muanyagszalak-az-antarktiszi-kornyezetben/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20201208STO93327/a-textilgyartas-es-a-textilhulladek-kornyezetre-gyakorolt-hatasa-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20201208STO93327/a-textilgyartas-es-a-textilhulladek-kornyezetre-gyakorolt-hatasa-infografika
https://masfelfok.hu/2019/05/09/ruhaipar-pusztito-hatasa-a-kornyezetre-es-az-eghajlatra-kornyezetszennyezes-vizhiany-eghajlatvaltozas-uveghazhatasu-gazok/
https://masfelfok.hu/2019/05/09/ruhaipar-pusztito-hatasa-a-kornyezetre-es-az-eghajlatra-kornyezetszennyezes-vizhiany-eghajlatvaltozas-uveghazhatasu-gazok/
https://lexiq.hu/gift-economy
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 Használd másra: bevásárló zsáknak, takarító rongynak, a műhelyben olajos rongynak, 

szigetelő anyagnak…  

HULLADÉKELKERÜLÉS ÉS  VEGYSZERMENTESSÉG A HÁZTARTÁSBAN 

 

A második világháború óta tartó, a tömegtermeléssel együtt járó marketing hatására már régóta olyan 

vegyszereket használunk és tartunk otthon, amelyek akár komoly egészségügyi problémákat is okozhatnak.  A 

mosószerek, öblítők, tisztítószerek nem csak a saját egészségünkre veszélyesek, de minden más élő szervezetre 

is. Vegyszereinkből sok-sok liter jut naponta az élő vizekbe és a talajba. 

Hogyan tudjuk megőrizni saját egészségünket és a természetét is? A következőket ajánljuk a vegyszermentes 

háztartásba: 

Mosás: mosódiót, mosószódát, folttisztító sót, citromsavat használjunk. Az öblítés és a jó illat ecettel, vízzel és 

mosóparfümmel megoldható. Mossunk 30-40 fokon! Az energiazabáló szárítógép helyett teregessünk. 

Mosogatás:  

Mosogassunk kézzel és ne folyó vízben. Ezért van a dugó , használjuk!  Az öblítés is megoldható akár egy 

nagyobb tál segítségével, ha nincs két mély tálcás mosogatónk.  Így jóval kevesebb vizet és energiát használunk, 

mint egy mosogatógép.  

Ma már lehet kapni mosogatógépbe való természetes szereket, folyékonyat és por alakút is. Ezek kaphatók 

papírba vagy visszavihető, újrahasznosítható műanyagpalackba csomagolva. Magunk is keverhetjük a gépi 

mosogatószert mosószódából, citromsavbólés folttisztító sóból. Öblítőként mehet az 20%-os ecet.  

Kézi mosogatáshoz lebomló mosogatószer ajánlott: az Ahimsa egy magyar cég, amely növényi alapanyagokból 

készít mosogatószereket. Mosogatószivacs kapható kenderből vagy kókuszból. Ha van kertünk, termesszünk 

luffatököt, ami szárítás után kiváló természetes mosogatószivacs. 

Toilett: Tudjuk, a WC kényes téma, de megnyugtatásul: a perem alatt nem lapulnak halálos kórokozók, ahogyan 

azt a reklámok sugallják. Nyugodtan használjunk a WC tisztításához szódabikarbónát, ecetet, citromsavat. 

Takarítás: Felmosáshoz tegyünk a (lehetőleg használt) vízbe szódabikarbónát és ecetet vagy citromsavat. Ha 

nagyon muszáj port törölni, tegyük sima vizes ronggyal. Ablaktörléshez ecetet használjunk. A vízkő és 

makacsabb szennyeződések ellen pedig a legtermészetesebb, de leghatékonyabb csodaszer: a citromsav és a 

20%-os ecet! 

Tisztálkodás: Fürdéshez, kézmosáshoz használjunk sima szappant. A szilárd anyagú szappanok kisebb helyen 

elférnek, kedvezőbb a szállításuk környezeti terhelés szempontjából, csomagolásuk szintén kisebb és 

legtöbbször papír. (Ugyanez érvényes a száraz samponra is.) Sampont, folyékony kézmosót a szombathelyi 

Kamrában, a csomagolásmentes boltban vehetünk. (9700, Király u. 13.) Fogmosáshoz ajánljuk a fogport (mi 

Dentomint használunk), amely egy ásványi alapú száraz anyag és gyógyszertárban kapható. Nem tartalmaz 

mikroműanyagot és vegyszereket. Csak belemártjuk a fafogkefénket és megmossuk a fogunkat. Teljesen 

higiénikus, ha az egész család egy tégelybe mártja a fogkeféjét, hiszen ez egy száraz anyag.) Ha a mentaízt 

hiányoljuk, csöpögtessünk egy csepp 100%-os (Fontos, hogy 100% tisztaságú legyen!) mentaolajat a 

fogkefénkre vagy az öblögető vízbe.  
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Csökkentsük a műanyag flakonok számát és ez egy egészségesebb testápoláshoz is elvezet minket. 

Ha kisbabánk van, álljunk át a mosható pelenkára, ezzel óriási mennyiségű szeméttől óvjuk meg a gyermekünk 

jövőjét. Intim betétből is használhatunk moshatót, illetve választhatunk lebomlót is. Mindenképpen ügyeljünk 

arra, hogy ne használjunk feleslegesen betétet. 

 

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS  

Mindenki tudja: ha kimész a szobából, oltsd le magad után a lámpát!  

Ez azonban nem az egyetlen módja az energiamegtakarításnak. 

Áram: Amikor nem használjuk a gépeinket, eszközeinket, kapcsoljuk ki őket. Talán már az is közismert, hogy a 

tévén és egyéb elektronikai eszközökön égő piros kis lámpa is fogyaszt. Háztartási gépjeink használatát 

csökkentsük amennyire csak lehet és átgondoltan használjuk őket. Próbáljunk minél kevesebb koszos edényt, 

koszos ruhát „termelni”.  

Nem látszanak számunkra, hiszen nem a lakásunkban vannak, hanem mondjuk az Északi Sarkon: a szerverek. A 

közösségi hálók, a nagy keresőprogramok, levelezőrendszerek, virtuális hálózatok szerverei egész városok 

áramhasználatát kitermelik. Ezért figyeljünk oda, hogy pl. a különböző levelezőprogramjainkban (egy 

személynek több e-mail címe is szokott lenni) ne legyenek olvasatlan levelek, spamek. Néha tisztítsuk meg 

azokat a tárhelyeinket, amelyek felhőben vannak. 

Gáz: Állítsuk be a hőmérsékletet 18-20 fokra.  Gáz helyett álljunk át megújuló energiával való fűtésre.  

Üzemanyag: Amikor csak tehetjük, járjunk gyalog vagy kerékpárral, illetve tömegközlekedéssel. Az autót hosszú 

utakra használjuk és többen üljünk bele. Kezdeményezz carsharing-et, vagyis autómegosztást: keress 

utazópartnert és menjetek együtt.  

VÍZMEGTAKARÍTÁS  

Az ez évi (2022.) téli-tavaszi, majd nyári szárazság elég ijesztő volt talán ahhoz, hogy megértsük: nem lehet a 

vizet tovább pocsékolni. Még a Kőszegi hegység lábánál sem, mert itt is fogyóban van az éltető víz. Ezért a 

következő tippeket adjuk víz-témában: 

 Gyűjtsd a fürdő- és kézmosóvizet és áztass benne, moss vele föl és öblítsd azzal a WC-t! Családunk már 

a nagy tavaszi szárazság óta így öblíti a WC-t. 

 Fogmosáshoz használj poharat! 

 Igyál csapvizet! A helyi élelmiszerek fogyasztása mindig a legfenntarthatóbb megoldás. 

 Minden ipari, tömegélelmiszer előállítása többek között nagy mennyiségű, a fogyasztó számára 

láthatatlan vizet igényel. Ezért főzz magadnak! 
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 Minden termék előállítása hatalmas mennyiségű vizet igényel, amely, ahogy említettük feljebb, 

láthatatlan a fogyasztó számára. Ezért csökkentsd a fogyasztásod és vegyél minél kevesebb tárgyat! 

Tartsd szem előtt a “szürke” vizet, vagyis azt, ami a különböző termékek előállításakor és 

használatakor keletkezik: pl. inkább igyál vizet kis szörppel (a piacról), mint palackozott üdítőt, aminek 

a csomagolásához, a benne lévő glükóz-fruktóz szirup és cukor megtermeléséhez, a színezék és az 

aromák előállításához, a palackok szállításához stb. használtak. Rengeteg víz.  

 Érdemes belefogni a csomagolásmentes vásárlás gyakorlatába., hiszen a csomagolóanyagok gyártása is 

töméntelen vízzel jár Az interneten számtalan tippet találhatunk arra is, hogyan tudunk 

fenntarthatóan főzni.  

 A használt, enyhén szappanos (csak sima szappan) vízzel locsold meg néha a fáidat vagy ha nincs, 

akkor a környékeden egy fát. A szárazság kikezdi a fák immunrendszerét és könnyebben 

elszaporodnak rajtuk a kórokozók, kártevők. Ezért segítsünk nekik! 

 Rövid ideig zuhanyozz és csökkentsd a víz hőmérsékletét (ezzel energiát is spórolsz).  

 Válassz víztakarékos zuhany-, illetve csapfejet. Akár egy homokórát is szerelhetsz a zuhanykabinba a 

kétperces zuhanyzáshoz. 😊 

 A főzővizeket öntsük a komposztra, ha van, illetve a növényeinkre. (Utóbbi esetében a sót inkább 

hagyjuk el, a komposztra mehet a sós lé is.) A fákat is locsolhatjuk vegyszermentes használt vízzel. 

 Ha van kertünk, takargassuk a talajt, hogy megőrizze a nedvességet és ne kelljen gyakran locsolnunk. A 

füvet hagyjuk megnőni, ne nyírjuk: egyrészt így nem szárad ki. Ha hagyjuk a gyepet megnőni, még az is 

előfordulhat, hogy megjelenik a lóhere, amit a méhek is szeretnek. De nem csak a lóhere jelenhet meg, 

hanem számos egyéb, rovarok által kedvelt virágos növény. És máris lesz egy saját, különbejáratú és 

VÍZMEGTARTÓ élőhelyünk. 

 Zuhanyzásnál és a csaptelepeknél használjunk víztakarékos perlátort, mely használatával sok vizet 

takaríthatunk meg. Perlátor könnyen beszerezhető webshopokból .  

„ A perlátor neve lehet, hogy nem hangzik ismerősen, de minden vízcsapon megtalálható. A 

csaptelepek kifolyó részén található menetes egység ez, melynek szerepe, hogy meggátolja a víz 

fröcskölődését, ezenkívül azonban megszűri a vízhálózatból érkező szennyeződéseket, de a vízkövet, 

rozsdát is. A hagyományos perlátor minden vízcsapon megtalálható, de már van egy újabb, 

víztakarékosabb változat is, amit érdemes beszerezni. 

Az új generációs perlátorok  már víztakarékosak is. Segítségükkel nagyban csökkenthető a percenként 

átfolyó víz mennyisége, mégpedig a komfortérzet csökkenése nélkül. A perlátor levegővel dúsítja a 

kifolyó vizet, így pezsgőbb vízsugár jön a csapból, ami látszatra ugyanolyan mennyiségű, hiszen a 

különbséget nem érzékeljük. A vízszámlán azonban jól látható lesz a megtakarítás, akár 65-85%-os. A 

víztakarékos perlátorok bármely csapra felszerelhetők, azonban nem mindenhova ajánlottak. Ennek 

oka, hogy egyes víztakarékos perlátorok olyan mértékben csökkentik az átfolyó víz mennyiségét, hogy 

az átfolyós vízmelegítő rendszerek nem képesek beindulni miattuk.” 

 

HULLADÉKELKERÜLÉS, ENERGIA - ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS A MUNKAHELYEN 

A klímakatasztrófa elkerülése végett fontos, hogy a munkahelyek is fenntartható üzemmódba kapcsoljanak. 

Ehhez is szeretnénk néhány ötletet adni: 

 A szelektív szemétgyűjtés már szinte minden munkahelyen jellemző (Ugye?!) De ez már sajnos nem 

elég, drasztikusan csökkenteni kellene a hulladék mennyiségét. Ezért minden papírmunkát, amit csak 

lehet csökkentsünk és intézzük virtuálisan! Ágyő dosszié, szervusz mappa! 

 NE kapszulás kávégép álljon a közös konyhában. 
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 Az irodában is igyunk csapvizet. 

 Találkozókon is kancsóban kínáljuk a csapvizet, illetve visszaváltható szódát adjunk. A találkozók 

catering-jét is oldjuk meg hulladékmentesen, tartós edényekkel/hulladékmentes szolgáltatóval. 

(ZeroWaste natúrparki rendezvények e-kézikönyve) 

 Kerüljük az ételrendelést, ha mégis, saját ételhordót, dobozt használjunk. 

 A papírhulladékot hasznosítsuk újra jegyzetnek, vázlatnak stb. 

 A takarítást, WC-tisztítást tegyük vegyszermentessé. A kukászsákokat ürítés után használjuk újra, ill. 

lebomló zsákot is használhatunk ma már. 

 

HULLADÉKELKERÜLÉS A KERTBEN, KOMPOSZTÁLÁS 

Komposzt: A háztartási hulladék csökkentése a komposztálással kezdődik. Ha nincs kertünk, akkor is tudunk 

komposztálni és az anyagot továbbadni. A komposzttestvérség kiváló alkalom a közösségteremtésre, 

barátkozásra. 

Kerti hulladék: A kerti hulladéknak számos felhasználási formája létezik: 

 tudjuk komposztálni; 

 a fűnyesedékkel takargassuk a növények körüli talajt – ez a mulcsozás; 

 a lemetszett faágak rengeteg jót tesznek kertünknek:építhetünk belőlük kerítést; 

 egy elhagyott sarokban élőhelyül szolgálnak apró állatoknak; 

 mulcsot tudunk belőle készíteni; 

 dombágyás vagy magaságyás alá rakhatjuk; 

 a kert hátuljában felejtett, évek során összegyűlt faágkupac alja egyszer csak átalakul humusszá… 

A lehetőségek végtelenek. 

A fű: a pázsit előállítása és gondozása rengeteg energiát és vizet fogyaszt. Ezenkívül minimális az ökológiai 

haszna. Inkább csökkentsük a fűfelületet kertünkben és alakítsunk ki virágos rétet a rovarok számára. Ma már 

kaphatunk számos virágos magkeveréket, de ha hagyjuk, hogy a lóhere, a pitypang elszaporodjon, azzal is óriási 

örömöt okozunk többek között a méheknek. 

Fűnyíráshoz használjunk sarlót és kaszát a hangos és légszennyező gépek helyett. De az a legjobb, ha 

minimálisra csökkentjük  a fűnyírást, mert így is segítjük a talaj vízmegtartó képességét. 

Talaj: A talaj rengeteg CO2-t megköt. Ezért őrizzük meg egészségét és a benne élőket. Egy marék földben annyi 

élőlény lakozik, ahány ember él a Földön. Ásó helyett használjunk villát, ami kevésbé bolygatja meg a 

talajéletet. Ha esetleg elfelejtünk ásni, akár az is kiderülhet, hogy nem is olyan nagy baj az ilyen jellegű 

feledékenység: kertünk talaja új életre kel. 

Víz: Őrizzük meg a vizet a talajban: mulccsal vagy élő mulccsal takargassunk a növények között. Ez nem csak a 

talaj nedvességét őrzi meg, hanem a bomlás során táplálja a növényeket. A takarás segít a gazosodás ellen is. 

Biodiverzitás a kiskertben: Hozzunk létre növénytársításokat! Vegyszerezés helyett ültessünk növényvédő 

növényeket a zöldségek közé. Ezt a puskát ajánljuk a működőképes növényközösségek létrehozásához: 

https://biotopia.blog.hu/2015/02/19/puska_a_hasznos_novenytarsitashoz 

 

https://biotopia.blog.hu/2015/02/19/puska_a_hasznos_novenytarsitashoz
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KOMPOSZT-WC 

Egy régi-új találmány: a komposzt WC! 

 

Hundertwasser óta tudjuk, hogy a legfenntarthatóbb módja a vécézésnek – minden, de minden lebomlik 
benne, szagtalan, higiénikus, humuszképző és nulla hulladékkal jár. Miért a drága csőrendszerek, miért öblítjük 
vécéinket kifogyóban lévő ivóvízzel és miért használunk vegyszereket a beszennyezett ivóvíz tisztítására? Miért, 
miért, miért? 

Itt nálunk, a natúrparkban vár Rád egy komposzt WC, amit haza vihetsz két hétre és kipróbálhatod.  

Hogy működik? 

 Az üres edény aljára raksz egy réteg cellulóz tartalmú anyagot (a mi komposztwc-énknél faforgácsot  
használunk, de ez lehet papírnyesedék vagy falevél is). 

 Dolgod végezte után raksz az anyagra egy réteget a faforgácsból (cellulóz tartalmú anyagból). 

 Amikor tele az edény, kiveszed és az erre a célra kialakított komposzttárolóra öntöd a tartalmát. Sima 
vízzel kiöblíted az edényt (az öblítővíz is mehet a komposztra) és visszateszed a WC-be. 

 További segítséget, tippeket adunk a natúrpark Zöld Csoportjánál. 

Mindenben segítünk, ami ZÖLD!  

Keresd az Írottkő Natúrparkért Egyesület Zöld Csoportját itt: 9730 Kőszeg, Kelcz-Adelffy utca 5. 

tisztazold.naturpark@gmail.com 

blog: tisztazold.natuirpark.hu 

(A dokumentumot összeállította és írta Balázs Borbála, szerkezetbe rendezte, átnézte, kicsit gyomlálta és néhol 

kiegészítette: Horváthné Korom Zita) 

 

https://www.hundertwasser.at/deutsch/werk/eco/oeko_humustoilette.php
https://tisztazold.naturpark.hu/ivovizzel-obliteni-a-wc-t-van-mas-megoldas-is-ismerd-meg-a-komposzt-wc-t-alomszeket-ha-nyitott-vagy-ra-hazaviheted-2-hetre-hogy-ki-tudd-probalni/
mailto:tisztazold.naturpark@gmail.com

