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A TERMÉSZETTUDOMÁNY FOGALMA 1 

Az élő és élettelen természet jelenségeinek, objektumainak tanulmányozásával foglalkozó tudományágak 
gyűjtőneve. 
 
A természettudomány körébe tartoznak:  
fizika, kémia, biológia, földrajztudomány, geológia, meteorológia, csillagászat, orvostudomány, mezőgazdaság-
tudomány, genetika. 

TÖRTÉNETE  2 

Az ókorban a csillagászat volt az első természettudomány, ami vallási és társadalmi szükségletek mentén 
Mezopotámiában alakult ki. Leíró, rendszerező tudomány volt egzakt törvények nélkül. Ebbe a korba tehetjük a 
technika fejlődése következtében a mérnöki tudományok és az építészet kezdeteit is.  
 
Az ókori görögök alkották meg mai tudásunk szerint az első egzakt törvényeket.  
Ők a még mindig egységes természettudományt a görög természet (φύσις) szóból fizikának hívták, ami a filozófiával 
szorosan összefonódva fejlődött. Arkhimédész és Arisztotelész nevét érdemes megemlíteni, utóbbi mintegy 
összegezte az ókori görög fizikát. 
A középkorban Arisztotelész tanai határozták meg a természettudományt, mellette a rokon tárgyú, de nem 
tudományos szemléletű alkímia és asztrológia virágzott. Előbbinek mégis fontos szerepe volt a fizikából először kiváló 
társtudomány, a kémia módszereinek kialakulásában. 
 
A TUDOMÁNYNAK a tudományos közösség tagjai által, tudományos módszertan alapján végzett kutatómunka 
során előállított és a tudományos közösség által elfogadott orgánumokban, meghatározott szabályok szerint 
tudományos közlemények (folyóiratcikkek, konferenciakötetek, tudományos könyvek) formájában publikált 
ismeretek halmazát tekinthetjük. 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYOZÁSA 3 

ALAPTUDOMÁNYOK 
 Fizika  
 Kémia 
 Biológia 
 Földtudomány    kép: 4 
 Csillagászat 

 
ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 

 Mérnöki tudományok vagy műszaki 
tudományok 

 Mezőgazdaság-tudomány 
 Orvostudomány 

  

                                                             
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szettudom%C3%A1ny 
2 https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szettudom%C3%A1ny 
3 https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny 
4 https://moly.hu/kihivasok/termeszettudomanyok-mindenkinek 
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A TUDOMÁNY, MINT MEGISMERŐ TEVÉKENYSÉG 5 

Régies értelemben tudománynak, filozófiának vagy bölcseletnek nevezték a megismerő tevékenységek minden 
formáját, így a szűkebb (mai értelemben vett tudományágakon kívül) a művészeteket, a világnézeti 
gondolkodást, vallásos és mitológiai tanokat, szakmai tapasztalatokat, technikai ismereteket, megfigyeléseket, 
elmélkedéseket.  
A megismerés útjainak tekintették többek között a rációt, emóciót, intuíciót, meditációt és az imát is. 
Mai fogalomhasználatunkban a tudomány ennél jóval szűkebben értelmezett.  
Mint tevékenység csak azokat a megismerési formákat jelenti, amelyeket meghatározott módon tudományos 
módszer alapján végeznek.  
A tudományos módszertan mibenlétéről eltérő tudományfilozófiai iskolák, álláspontok léteznek. Valójában 
mára annyi tudományfilozófiai iskola létezik ahány eredeti gondolkodó ezzel a kérdéssel egyáltalán foglalkozni 
kezdett.  
Ezen tudományfilozófiai iskolák döntő többsége azonban a tényleges tudományos módszertanra szinte 
semmilyen hatást sem gyakorolt. Az egyes tudományágakban azok sajátos igényei szerint eltérő álláspontok 
váltak uralkodóvá.  
A legtöbb empirikus tudomány, különösen pedig az egzakt természettudományok területén a ténylegesen 
alkalmazott tudományos módszertanra szinte kizárólag a kartéziánus felfogás (René Descartes (1596-1650) 
nevével fémjelzett elgondolások), majd a 20. század folyamán a popperiánus tudományelmélet (Karl Popper 
(1902–1994) nevével fémjelzett iskola) gyakorolt jelentősebb hatást.  
A tudományos módszerről napjainkban is intenzíven folyó tudományelméleti viták eddig lényegében a 
tudományfilozófia berkein belül maradtak. 
 
A tudomány, mint tevékenység csak azokat a megismerési formákat jelenti, amelyeket meghatározott 
módon tudományos módszer alapján végeznek.  
 
A tapasztalati tudományokon belül elkülönítik: 

 a természeti tudományokat 
 a társadalomtudományokat 
 a bölcsészetet. 

 
 A természettudományok a valóság azon jelenségeit 

kutatják, amelyekben az emberi társadalom nem 
játszik jelentős szerepet.  

 A társadalomtudományok kifejezetten az emberi 
közösséggel kapcsolatos tudományok. 

FOGALMAK 6 

Fejlesztés tudományos eredmények birtokában végzett magas szakmai színvonalú, de nem tudományos 
tevékenység. Célja nem a megismerés és ezáltal önmagában a „köz” szolgálata, hanem valamilyen gyakorlati 
tevékenység eljárásainak, módszereinek, anyagainak vagy eszközeinek javítása, a technológia vagy technika 
átalakítása. 
Az innováció nem tudományos és nem fejlesztési tevékenység, bár mindkettővel szoros kapcsolatban állhat. 
Innováció alatt a fejlesztési eredmények gyakorlatba való bevezetését értjük. (Példák: új termék bevezetése, új 
technológia alkalmazása) 
A tudományos ismeretterjesztés szintén tudományos ismeretek közvetítése, de nem valamely megbízó 
számára (és nem valamely konkrét szituáció kapcsán), hanem a társadalom egészének érdekében. 
  

                                                             
5 https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny 
6 https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny 
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MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 7 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) magyarországi tudományos köztestület, 
amelynek fő feladata a tudomány művelése, a tudomány eredményeinek 
terjesztése, a magyar tudomány képviselete. 2019-ig fontos feladata volt még a 
tudományos kutatások támogatása. 
 

TÖRTÉNETE  

 

Egy magyar tudományos társaság alapításának gondolatához már az 1700-
as évek második felében Bél Mátyás evangélikus lelkész és polihisztor is 
eljutott. Néhány évtized múlva, 1781-ben Bessenyei György pedig papírra is 
vetette saját elképzelését.  
 
1825. november 8-án a Széchenyi, Károlyi, Andrássy és Vay a nádorhoz, az 
alsó- és felső táblához már írásban is benyújtotta ajánlatát, november 21-én 
pedig az alakítandó tudós társaság épülete tervének alaprajzát. József nádor 
bizottságot nevezett ki az alaprajz megtárgyalására, s ebben Széchenyi is 
aktívan részt vett. 
 

1827. augusztus 18-án a bizottság munkálatai - nem kis részben József nádor kitartó lobbi munkájának köszönhetően[1] - a 
királyi szentesítést is elnyerték. Az alapítást törvénybe iktatták.[5] Az országgyűlés ebben a törvénycikkben mondta ki a 
társaság megalapítását. 

 
Működésének megkezdése 
Tényleges működését 1830-ban kezdhette meg Magyar Tudós Társaság néven, 
miután az uralkodó elfogadta az alapszabályokat.  
 
A Magyar Tudós Társaság első közgyűlését 1831. február 14-én 
tartotta. 
A társaság szervezeti szabályzatát az A magyar tudós társaság alaprajza és 
rendszabásai (Pest, 1831) c. kiadvány közölte. Ennek értelmében 42 rendes, 
24 tiszteleti és meghatározatlan számú levelező tagot fogadhatott tagjai közé. 

 
 
 
A következő osztályokat hozták létre: 

 nyelvtudományi 
 bölcseleti 
 történeti 
 matematikai 
 természettudományi 
 törvénytudományi 

Johann Ender: „Borúra derű” – A 
Magyar Tudományos Akadémia 
allegóriája[6] (1831) 

 
 

  

                                                             
7 https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia 
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MTA-akadémikusok 
Az MTA tagjainak adataiból az Akadémia adatbázist hozott létre, amely tartalmazza a Magyar Tudományos 
Akadémia mindenkori rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjainak, valamint a közgyűlésen szavazati joggal 
rendelkező doktor-képviselőknek az életrajzi adatait. 
 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓINTÉZET-HÁLÓZATA 2019-IG 8 

 MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
 MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
 MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
 MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
 MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 
 MTA Nyelvtudományi Intézet 
 MTA Ökológiai Kutatóközpont 
 MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 
 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
 MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
 MTA Természettudományi Kutatóközpont 
 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 

 

OSZTÁLYAI 9 

Napjainkban 11 tudományos osztálya működik, ebből nyolc természet-, három társadalomtudományi 
(I., II., IX.): 
 

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya 

III. Matematikai Tudományok Osztálya 
IV. Agrártudományok Osztálya 
V. Orvosi Tudományok Osztálya 

VI. Műszaki Tudományok Osztálya  
VII. Kémiai Tudományok Osztálya 

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya 
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 
X. Földtudományok Osztálya 

XI. Fizikai Tudományok Osztálya 
 
 

A Magyar Tudományos Akadémia elnökei 
kattints:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia 
 

  

                                                             
8 https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia 
9 https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia 
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EZ A FÖLD A TIED IS!  10 

„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. 
Van virágja, rengeteg sok. 
Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen 
megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is.” Wass Albert 
 
A TERMÉSZET UNIVERZÁLIS ERŐ. 
 

KÖRNYEZETI NEVELÉSÜNK TÖBB, MINT A KÖRNYEZET MEGISMERÉSE  

 a környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása, 
 olyan szokások, magatartásformák alakítása, amelyek a környezettel való harmonikus együttélést 

biztosítják a gyermek későbbi életvitelében 
 
Cél: 
 élmény-gazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük tiszteletben tartásával, önálló gondolkodású 

személyiséggé váljanak 
 olyan képességek kialakulásának elősegítése, melyek szükségesek az ember 

kultúrája és környezete közötti kölcsönkapcsolatok megértéséhez, 
 környezetorientált magatartás, a környezeti minőség javítását célzó, tudatos és felelősségteljes cselekvési 

készség kifejeződéséhez 
 megtanítani megismerni, megszeretni, megvédeni a természetet, a környezetüket 
 formálni a környezetben éléshez szükséges helyes magatartást és pozitív érzelmi viszonyt 
 a környezettudat ébresztése, a környezetvédelmi ismeretek bővítése, az erre vonatkozó értékrendszer 

elsajátítása, a környezettudatos magatartás kifejlesztése, a környezet érdekeit szolgáló cselekvések és 
ehhez szükséges készségek kialakítása 

 megismertetni az élő, élettelen környezeti tényezők összefüggését, és az évszakokhoz kapcsolódó 
természeti jelenségek hatását az élővilágra 

 az egészséges, civilizációs ártalmakat megelőző életmód és gondolkodásmód alapjainak megteremtése 
 kiemelt feladat a környezet megismertetésére való 

nevelésben az ökológiai szemlélet alapjai, egészséges 
életmódra való felkészítés 

 a természet szeretete, tisztasága, szépsége védelme 
 
 
„A természet varázsát ontja bőven. A fűben, a virágban és a kőben. 
Ó nincs a földön oly silány anyag, Mely így vagy úgy ne szolgálná 
javad; 
De nincs oly jó, melyben ne volna vész, Ha balga módra véle 
visszaélsz.” 
William Shakespeare 
 
 
  

                                                             
10 http://zoldszekely.ro/uploaded/documents/kiscimbora_vegleges.pdf 
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MIT TEHETSZ A KÖRNYEZETÉRT? 

 A fiatal csemeték törzsét csak simogasd, anélkül, hogy rángatnád! 
 A fák vagy bokrok ágait ne törd le, mert a nyári hőségben árnyékot 

tartanak, és otthont adnak a madaraknak! 
 Az ágyások növényeit folyamatosan gondozd! 
 Papírzsebkendőt, szemetet csak a szemetes kukába dobj! 
 Etesd télen a madarakat a számukra megfelelő eledellel!  
 Fogadj örökbe egy fát! Kiválasztunk egy fát, és azt megfigyeljük 

minden évszakban 
 Ne törd le a fák ágát! 
 Ha van rá lehetőséged, ültess facsemetéket, bokrokat és gondozd, hogy sokáig megmaradjanak! Menedéket 

és otthont szolgálnak madaraknak és más élőlényeknek. 
 Készíts madáretetőt, gondoskodj róluk! 
 „Leszakítsam? Ne szakítsam?” – ismerkedés védett növényekkel és gyógynövényekkel, gyógynövénygyűjtés 
 „Óvd a természetet!” 

 
 
„A FÖLDET NEM APÁINKTÓL ÖRÖKÖLTÜK, HANEM UNOKÁINKTÓL 
KAPTUK KÖLCSÖN”  
a híres környezetvédelmi aktivista, David Brower mondása 11 
 
 
 
 
 

HÁZI FELADAT: A FÖLD ÓRÁJA - A FÖLD NAPJA ÁPRILIS  22. 

Kattints: 2 perc Nézd meg, készíts 8-10. mondatban fogalmazást a látottakról! 
https://www.youtube.com/watch?v=A27dA0UVwF4 

 

A FÖLD ÉLETE: FÖLDANYA ÜZENETE AZ ÉBREDŐ EMBEREKNEK 
"Sokan közületek ismernek engem. Földanya vagyok, az Élet áramlása. A 
folyók az ereim, melyek behálózzák a szárazföldeket.  
Az őserdők, a tengeri algák a tüdőm, melyen át lélegzem.  
A hatalmas bányák rajtam ejtett sebek, melyeket próbálok begyógyítani. 
Egyetlen élő sem ellenségem, hiszen az életük éltet, s tesz ragyogóvá.  
Az élet pusztítói saját maguk ellenségei, mert nem látják meg minden 
élőlény egységét a körforgásban. Ha kéred az élet ajándékait, a vizet, a 
táplálékot, a levegőt; néha kérdezd azt is: "hogyan segíthetnék?"  
 
Elmondom, hogyan.  
Tisztelheted az élet ajándékait; ne törj tisztaságukra. Keresheted az 
Egységet velem és minden élővel szívedben, szokásaidban, hálád kimutatásával. S átölelhetsz bármikor.   De főleg nyáron :) 
Nem adok és nem veszek el, csak vagyok.  Tested anyaga vagyok. Otthonod vagyok. Csak Te vehetsz el magadtól.  
Egységünk egy jövőt szab nekünk, egy az utunk"  
  

                                                             
11 http://szentjanos.sk/2015/04/23/a-fold-napja-aprilis-22/ 
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A NAPRENDSZER 12 

A Naprendszer a Nap gravitációja által egyben tartott bolygórendszer, egyike a Tejútrendszer milliárd  
csillagrendszerének, amely a galaxisunk, az Orion spirálkarjának nagyjából a felénél, a galaxis közepe és 
pereme között is hozzávetőleg félúton helyezkedik el. A Naprendszer határa a Naptól számított 8-10 billió km 
(kb. 1 fényév). A tudósok csak a XX. században jöttek rá, hogy a Naprendszernek nem a Kuiper-övnél van vége, 
hanem az Oort-felhőnél. 

A NAP13 

A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó 
bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök stb.  
A Földtől körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 
perc.  
A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, átmérője 109 
földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió 
során héliummá alakul.  
Az ennek során felszabaduló, majd a világűrbe szétsugárzott energia 
nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára: fénye a növények 
fotoszintézisét, hője pedig az elviselhető hőmérsékletet biztosítja. Éltető ereje 
miatt a Nap kiemelkedő kulturális és vallási jelentőséggel bír. 
Fénye és hője mellett különböző tudományágak szempontjából is rendkívül 
fontos, mert bizonyos jelenségeket nem tudunk mesterségesen előállítani, csak 
a Napon megfigyelni. Ezek a tudományágak: plazmafizika, magnetohidrodinamika, atomfizika, részecskefizika. 

A NAP BELSŐ SZERKEZETE 14 

A Nap kb. egynegyed részéig terjed a központi mag, ahol a nagy hőmérséklet miatt végbemehet a fúziós 
energiatermelés. A folyamat során 
nagyenergiájú fotonok keletkeznek. A magot a 
röntgensugárzási zóna veszi körül kb. a sugár 
70%-áig. Ebben a tartományban a fotonok 
gyakran ütköznek az atomokkal, elnyelődnek, 
majd kisugárzódnak. Egy-egy fotont oly 
sokszor érnek ilyen hatások, hogy mintegy 
tízezer évig is eltarthat, mire a felszínre ér. A 
Nap felszíne alatti, sugarának 25–30%-át 
kitevő részében nagyarányú konvekció zajlik. 
Ezt a réteget konvektív zónának nevezik. A hő 
az anyag áramlása révén jut el a fotoszférába, 
majd onnan sugárzódik ki a világűrbe. A Nap 
légkörét főként könnyebb kémiai elemek 
alkotják: 70% hidrogén, 28% hélium, 2%-ban 
pedig nehezebb elemek. A magban már csak 
35% a hidrogén aránya (tömeg szerint). 
  

                                                             
12 https://hu.wikipedia.org/wiki/Naprendszer 
13 https://hu.wikipedia.org/wiki/Nap 
14 http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat/6_Naprendszer/0102Nap/nap.html 
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A Naprendszer vizsgálata során felismerték, hogy a Nap, a Föld és a bolygók eredete közös. A Föld 
különleges helyzetét részben a Hold hatása magyarázza. A Naprendszer bolygóit két csoportba sorolják. 
Egyikbe a Földtípusú bolygók tartoznak, melyek méretre, sűrűségre, összetételre hasonlítanak a Földhöz.  
 
Földtípusú bolygók a Naptól távolodva 

 Merkúr 
 Vénusz 
 Mars 

 
Ezek az égitestek a Nap közelében keringenek, a többi bolygóhoz képest kicsik, viszont sokkal sűrűbbek, 
lassabban forognak.  
A Naprendszer bolygóinak másik csoportját az óriásbolygók Jupiter-típusú bolygók alkotják. 
 
Óriásbolygók Jupiter-típusú bolygók 

 Jupiter 
 Szaturnusz 
 Neptunusz  
 Uránusz 

Ezek sűrűsége kicsi, összetételük inkább a Napéra emlékeztet 

FÖLDÜNK ÉS HOLDJA  

 A Hold a Naprendszerben a főbolygóhoz viszonyítva egyedülállóan nagy: átmérője a Föld átmérőjének 
egynegyede. 

 A holdkőzetek sűrűsége a Föld óceáni kérgével azonos. Nincs légköre, de kőzetei tartalmaznak vizet.  
 Felszínén olyan formákat figyelhetünk meg, amelyek földi folyóvölgyekre emlékeztetnek. 
 A Hold gravitációs vonzása által keltett árapály a Földre is nagy hatást gyakorol: a változó tengerszint 

miatt befolyásolta az élővilág evolúcióját és fokozatosan csökkentette a földi tengelyforgás sebességét 
is.  

 Mivel a Föld olvadt fémes magjának sebessége nem csökkent ugyanilyen mértékben, fennmaradt az 
erős mágneses tér, ami többek közt a földi élővilágot is óvja a kozmikus sugárzástól.  

 A Hold maga is védőpajzs, a felszínét ért számtalan meteor- és aszteroidabecsapódás a Hold nélkül a 
Földön okozhatott volna katasztrófákat.  

 A 14 napos holdi nappalon 100 oC-ra emelkedik a hőmérséklet, míg hajnalonként a −150 oC sem ritka.  
 Felszínét elsősorban a becsapódó meteorok és a kőzetek aprózódása alakítja. 

A CSILLAGOK 

 A világegyetemben milliárdszor milliárdnyi ilyen égitest van.  
 A csillagok saját fényét a belsejükben végbemenő atommag-

egyesülések –fúziók – folyamata okozza. 
 A csillagok, mint a Napunk, hatalmas por- és gázfelhők 

gravitációs összehúzódásával alakulhatnak ki.  
 Ha az eredeti felhő elég nagy, vagyis elegendő anyag van benne, 

akkor az összehúzódás alatt a hőmérséklete olyan nagy értéket 
érhet el, amely elegendő a magfúzió beindítására.  

 Amíg a magfúzióból származó nagy nyomás és a gravitációs 
összehúzódás egyensúlyt tart, addig a csillag állapota stabil. 

  

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok
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TÁVOLSÁGOK, CSOPORTOSULÁSOK   

A Napból a fény a Földre 8 perc alatt ér el. Ezért mondhatjuk, hogy a Föld–Nap távolság 8 fényperc. 
 

 Földhöz legközelebbi csillag a Proxima Centauri távolsága 4,22 fényév. Azaz onnan 4,22 év alatt ér el a 
fény hozzánk, vagyis a Földtől 2 177 280- szor messzebb van, mint a Nap. 

 A Tejútrendszer középpontjától Naprendszerünk 26 000 fényévre van. 
 Egy-egy galaxisban több százmillió csillag lehet. Kisebbek, nagyobbak.  
 A legközelebbi galaxis neve: Androméda, távolsága: 2,5 millió fényév. Vagyis, amit most látunk, az a 2,5 

millió évvel ezelőtt indult fény. 
 Az eddigi ismert legtávolabbi galaxis 13,3 milliárd fényévre van tőlünk. Amit észlelünk, az olyan 

esemény, ami az ember megjelenése előtt, sőt a Föld kialakulása, sőt a Naprendszer kialakulása előtt 
több milliárd évvel történt. 

A FÖLD 15 

A Föld a Naptól számított harmadik bolygó, a Naprendszer ötödik legnagyobb bolygója.  
Mind átmérőjét, mind tömegét, mind sűrűségét tekintve, valamint méreteit illetően a legnagyobb kőzetbolygónak is 
számít, bár átmérője csak 644 kilométerrel, tömege is csupán 25%-kal nagyobb, mint a Vénuszé.  
 
Keringési adatai sok tekintetben mérési etalonnak számítanak: 16 
1 nap megegyezik a bolygó egy saját tengelye körüli fordulattal; 1 év – 
némi korrekcióval – megegyezik egy Nap körül megtett fordulattal; 1 
csillagászati egység megegyezik a bolygó átlagos naptávolságával.  
 
A Föld kétféle mozgást végez:  

 a tengely körüli forgást és  
 a Nap körüli keringést 

 
A Föld a Nap nevű csillag körül kering. A Nap a Naprendszer központi 
égiteste. Körülötte keringenek a bolygók. 
Nap körüli pályája közel kör alakú, perihéliuma 147, aphéliuma 152 
millió kilométer, pontos keringési ideje 365,24 nap. A Föld 
forgástengelye megdőlt, 23,4 fokot zár be az ekliptika síkjával, ez a 
jelenség az évszakok kialakulásának okozója. 
 
A Föld állandó sebességgel, megállás nélkül kering a Nap körül.  

Az az időtartam, ami alatt egyszer megkerüli a Napot, megfelel 
egy évnek.  
Azonban nem pontosan 365 nap alatt, hanem egy kicsit lassabban: 
365 nap és hat óra szükséges hozzá. 
 
Merre mozog a Föld? 
Mindig ugyanazt az utat választja, ugyanazon a pályán, ugyanabba 
az irányba mozog.  
Ez az irány nyugatról kelet felé mutat. 
  

                                                             
15 https://hu.wikipedia.org/wiki/Naprendszer 

16 https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-6-osztaly/valtozasok-a-foldon/a-fold-keringese 
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SE Bókay János Szakgimnáziuma/Budapest/Távoktatás   Komplex természettudomány 
 

13 
Szerkesztette: Mester Ildikó szaktanár   2020.05.06. 
Felhasznált szakirodalom: Természettudomány tankönyv/Segédlet a szakgimnáziumi komplex természettudomány tantárgyhoz (Csak digitális kiadás!) 
Szakgimnázium 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam/OFI Eszterházy Károly Egyetem, 2018. 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok;  https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21660839900 

 
Bolygónk neve nem valamilyen istenről kapta nevét, mint a többi bolygó, bár a 
történelem előtti időkben, majd az ókorban is főként nőnemű istenként tisztelték 
(Földanya).  
 
A Föld neve a legtöbb nyelvben a talaj kifejezéssel szinonim. 
Alakja közel gömb, egyenlítői átmérője mindössze 42,6 kilométerrel nagyobb, mint a 
sarki átmérője, e kismértékű lapultság okán formáját geoid formának nevezzük.  
 
 
 

A FÖLD MÁGNESESSÉGE  

A Föld mélyében található hatalmas mennyiségű vas miatt alakult ki a 
Föld mágneses mezője.  
 
A mag valószínűleg nagyrészt vasból van, ami hihetetlen mennyiséget 
jelent, ha azt vesszük, hogy egy 2800 kilométer átmérőjű gömbről van 
szó.  
A Föld mágneses mezőjének, csakúgy, mint a többi mágnesnek két 
pólusa van, a két sarkpont közelében. Az iránytű megmutatja, hogy 
pontosan merre. 

A FÖLD SZERKEZETE  

A bolygó teste mélységében öt részre tagozódik: egy szilárd vas–nikkel 
belső magra, a belső magot körülvevő, folyékony szintén vas–nikkel külső magra, az olvadt kőzetekből álló köpenyre, 

az azt körülvevő, szintén olvadt kőzetekből álló felső köpenyre és a 
vékony, szilárd földkéregre.  
 
A földkéreg jó néhány különálló részre, ún. tektonikai lemezekre 
töredezett, amelyek a köpeny olvadékán úsznak és emiatt a mozgás 
miatt folyamatosan változik a felszín.  
 
A Föld felszínének nagyjából 71%-át víz borítja, melyek nagy része sós 
vizű óceán, a maradék 29% szárazföld (hat kontinens és számos sziget).  
Bolygónk felszíne felett kiterjedt légkör található, amelynek 78%-a 
nitrogén, 21%-a oxigén, míg 1%-a más összetevőkből (pl. argon, szén-
dioxid) áll.  
 
A Földön két fő anyag-körforgás figyelhető meg: a széndioxidé és a 
vízé, mindkét körforgás közvetítő közege a légkör. 

 
A Föld szerkezete: 17 

  

                                                             
17 https://hu.deborahnormansoprano.com/obrazovanie/88013-stroenie-planety-zemnoe-yadro-mantiya-zemnaya-kora.html 
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A Föld a Világegyetem jelenleg ismert egyetlen olyan égiteste, amiről ismert, hogy életet hordoz.  
A szárazföldek felszínén – sőt esetenként a felszín alatt – és a vizekben több millió faj él.  
 
Az élet a kutatások szerint már igen korán kialakult a bolygón, azóta azonban több kihalási esemény tarkította a 
fejlődéstörténetét. A mai 
életformák kialakulása az 
evolúció folyamata során ment 
végbe.  
 
 
Az élet kialakulását a vizet 
hosszú időn át folyékonyan 
tartani képes körülmények 
(hőmérséklet, nyomás, 
sugárzási viszonyok), valamint a 
Föld belsejében folyó mágneses 
folyamatok révén létrejövő 
mágneses „védőpajzs” 
kialakulása tették lehetővé. 
 

Kép: 18 
 
 
 
 
 

HÁZI FELADAT: DAVID ATTENBOROUGH – CSODÁLATOS VILÁG  

Kattints: 2 perc Nézd meg, készíts 8-10. mondatban fogalmazást a látottakról! 
 

https://www.erdekesvilag.hu/csodalatos-felvetelek-a-fold-szepsegeirol/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
18 https://iskolaellato.hu/A-Fold-domborzati-orszagai-DUO 
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TÁJÉKOZÓDÁS A TÉRBEN 19 

Kattints: 36-37. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 
A Föld alakjának, méretének, felszínének térképezése az ókortól napjainkig sokat 
változott, a kor világképétől és technikai színvonalától függően.  
A Földről alkotott képünk határait sokáig a valós földrajzi horizont adta.  
Az űrkutatás, a műholdfelvételek segítségével a Föld egészét külső szemlélőként 
tanulmányozhatjuk. 

NAP-KÖZÉPPONTÚ VILÁGKÉP  

Az ókori világkép szerint a mozdulatlan Föld a világ középpontja (Ptolemaiosz), és körülötte 
keringenek az égitestek.  
A mozdulatlan gömb alakú Föld tengelye egyben a világ tengelye is. A 16. században a 
lengyel csillagász, Kopernikusz felismerte, hogy akkor is a tapasztalatokkal egyező 
eredményt kapunk, ha azt tételezzük fel, hogy a Nap mozdulatlan, és a Föld a többi bolygóval együtt körülötte kering, miközben 
forog a saját tengelye körül. Ez a Nap-középpontú modell (világkép) lényege.  

 
A Nap-középpontú modellben 1 nap alatt fordul meg a Föld a tengelye körül, egy év pedig ahhoz szükséges, hogy a 
Föld egyszer megkerülje a Napot. 

Kopernikusz elméletét igazolták, amikor megmérték, hogy a Nap sok 
ezerszer nagyobb a Földnél. A modern fizika a Nap-középpontú modell 
elfogadása után bontakozott ki. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Nap 
helyzete különleges volna. Az őt körülvevő bolygókkal – a Naprendszerrel – 
együtt egy sokkal nagyobb csillagcsoport, a Galaxis része.  
E sokmillió csillagot láthatjuk oldalirányból az éjszakai égbolton a Tejút 
halvány foltjaként. 

 
A kopernikuszi heliocentrikus világképet bemutató metszet Andreas Cellarius: 
Atlas Coelestis seu Harmonia Macrocosmica (1661) művéből 

20
 

A FÖLDGÖMB KÖREI  

 
A görögök készítették az első csillagászati méréseken alapuló térképet, mely a földfelszín 
általuk megismert részét síkban, kicsinyítve és felülnézetben ábrázolta. A térkép alapját a 
földgömb fokhálózata alkotta. Ennek függőleges vonalai a hosszúsági körök.  
A földgömböt képzeletben átszúrták azzal a tengellyel, mely körül az éggömb forog. E tengely 
döféspontjai jelölik ki az Északi- és a Déli-sarkpontokat.  
A hosszúsági körök a földgömb felszínén ezeket kötik össze. E vonalakat délköröknek is hívják, 
mert a Nap ezek minden pontján egyszerre delel.  
A hosszúsági körökre merőlegesek a szélességi körök, amelyek közül leghosszabb az Egyenlítő. 
A szélességi körök egymással párhuzamosak, a sarkok felé rövidülnek.  
A Föld felszínén bármely pont helye egyértelműen meghatározható az Egyenlítőtől, illetve egy 
kiválasztott hosszúsági körtől (Greenwich) való távolságával.  

  

                                                             
19 https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 
20 https://www.origo.hu/tudomany/20180524-kopernikusz-475-eve-halt-meg.html 
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ÉG ÉS  FÖLD 21 

Kattints: 34-35. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 
A kíváncsi görögök csillagászati és földrajzi érdeklődése a térben 
és időben való tájékozódás igényéből fakadt. Ismereteiket 
filozófiai és geometriai tudásuk birtokában világképpé formálták, 
melyben a mozdulatlan Földet helyezték a világ közepébe. 
 
A mozdulatlan Föld a világ közepén 
A görög hajósok tapasztalataik alapján következtettek a Föld 
gömb alakjára. A szárazföldhöz közeledve hajójukról először a 
hegycsúcsokat pillantották meg, a kikötőkben várakozók pedig 
a közeledő hajó árbocát.  
Nyílt tengeren éjszaka a csillagok segítségével tájékozódtak. 
Úgy találták, hogy a csillagok egymáshoz viszonyított helyzete nem változik, ám ha nagy távolságot 
tettek meg, a látóhatár fölött új csillagok jelentek meg, míg mások eltűntek. Úgy vélték, ez azért 
lehetséges, mert hajójuk helyzetétől függően a Földet körülvevő csillagos éggömbnek más-más 
részletét látják. 

AZ ÉGI ÓRA  

Az ókori népek egyik csillagászati eszköze a gnómon (tudós pálca) volt, mai nevén napóra.  
A vízszintes felszínre merőleges bot árnyékával követi a Nap járását, szabályosan, 
időről-időre visszatérően (ciklikusan) változtatva irányát és hosszát. Az ókoriak e 
szabályos változás figyelmes és türelmes nyomon követésével az időt egységekre, 
részekre bontották. A Nap az égbolton a látóhatár (horizont) felett körív mentén 
mozog.  
Legmagasabban égi pályáján délben van, a bot árnyéka ekkor a legrövidebb. A két 
delelés között eltelt időtartamot nevezték el napnak. Rájöttek, hogy a Nap déli 
árnyékának hossza évszakonként változik, nyáron rövidebb, télen hosszabb. Az év 
hosszát a két legrövidebb dé li árnyék mérésének időpontja között eltelt idő adta. 

ÉGGÖMB ÉS FÖLDGÖMB  

Az éggömb (amelyen a csillagképeket jelölték), vízszintes és függőleges 
vonalak hálójával részekre osztotta. E gömbi vonalakat vetítették a 
földgömbre, a Föld kicsinyített mására. A földgömb nevezetes köreit a Nap 
(éggömbi) éves járásának ismeretében jelölték ki. Vízszintes felszínen a Nap az 
év során délben csak a térítők között delel 90°-os szögben, a sarkkörökön túl 
pedig az év során legalább egyszer nem nyugszik le. E nevezetes szélességi 
körök egyben az éghajlati övezetek határai is, mivel az éghajlat egyik 
legmeghatározóbb eleme a napsugárzás. 
  

                                                             
21 https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21660839900
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d


SE Bókay János Szakgimnáziuma/Budapest/Távoktatás   Komplex természettudomány 
 

17 
Szerkesztette: Mester Ildikó szaktanár   2020.05.06. 
Felhasznált szakirodalom: Természettudomány tankönyv/Segédlet a szakgimnáziumi komplex természettudomány tantárgyhoz (Csak digitális kiadás!) 
Szakgimnázium 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam/OFI Eszterházy Károly Egyetem, 2018. 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok;  https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21660839900 

VÁLTOZÁSOK A LÉGKÖRBEN 22 

Kattints: 38-39. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 

Éghajlati rendszer 23 
A légkör (atmoszféra) a Földet körülvevő gázburok, 
alsó rétege (troposzféra) az időjárás színtere. Védi 
a földi életet: kiszűri például a Nap ultraibolya 
sugárzásának élőlényekre ártalmas részét, és 
meleget biztosít az üvegházhatás révén.  
A Nap elektromágneses sugárzása a Föld 
légkörében és a felszínén zajló fizikai, kémiai és 
biológiai folyamatok energiaforrása. 

METEOROLÓGIA  

A meteorológia az egyik legrégebbi földtudomány. 
A légkör fizikai változásait kutatja, melyek 
mindannyiunk hétköznapjait befolyásolják.  
 

AZ IDŐJÁRÁS  
 
Az időjárást a levegő fizikai állapotának változásai alakítják. 
Az időjárás elemei: a napsugárzás, a hőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő vízgőztartalma és a csapadék..  
 
A Nap melegíti a földfelszínt, az pedig a fölötte levő levegőt.  
A környezeténél melegebb levegő sűrűsége 
csökken, ezért felemelkedik. A helyébe tóduló 
levegőt szélként érzékeljük. Helyi szelek 
alakulhatnak ki a tó, a tenger és a szárazföld 
eltérő mértékű felmelegedése miatt (parti szél), 
vagy a városok és környezetük között. Amikor a 
felszálló levegő lehűlve eléri harmatpontját, 
csapadék képződhet (eső, hó).  

24 Szeszélyes hajnali időjárás/2020. április 7., kedd 
 
A mérések igazolták, hogy minél melegebb a 
levegő, annál több vízpárát képes magába 
fogadni. Lehűléskor egy bizonyos hőfok alatt a 
levegő telítetté válik, és a vízgőz egy része 
kicsapódik.  
Ez a harmatpont. A harmatpont alatt indulhat 
meg a csapadékképződés. Az egész Földre kiterjedő meteorológiai hálózat adatait elemezve ismerték fel a légkör 
nagy szélrendszereit, melyeket a sarki és egyenlítői területek közötti nagy hőmérsékletkülönbség tart mozgásban. 
  

                                                             
22 https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 
23 http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/02-eghajlat/Eghajlat.xhtml#d6e20 
24 https://elemi.hu/szeszelyes-hajnali-idojaras/ 
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AZ ÜVEGHÁZHATÁS 25 

A légkör hőmegtartó tulajdonsága, amely függ: a Nap sugárzásától, az üvegházhatású gázok légköri 
koncentrációjától, illetve az atmoszféra sűrűségétől. 
 
Az üvegházhatás olyan bolygók hőháztartását befolyásolja, amelynek légköre a csillagja fényét átereszti, de a saját 
hőmérsékleti sugárzásának egy része számára átlátszatlan.  
Emiatt a bolygó felszínéről a hő egy része nem jut közvetlenül vissza az űrbe, hanem különféle fizikai és meteorológiai 
folyamatokban vesz részt. Ezek megnövelik a felszín és az alsó légkör hőmérsékletét.  

 
Hasonló, de nem azonos 
folyamat tartja melegen az 
üvegházakat, amelyekről a 
jelenség a nevét kapta. 26 
 
 
A Föld hőmérsékletét a Napból 
érkező és a Föld felszínéről a 
világűrbe távozó sugárzási 
energia egyensúlya határozza 
meg.  
A Nap felszínéről széles 
spektrumú elektromágneses 
sugárzás lép ki.  

 
A Föld felszínét főleg a látható és infravörös tartományba tartozó sugarak érik el, melynek felét a fölfelszín elnyeli.  
A felszínről visszasugárzott (hő)energia (hosszúhullámú infravörös sugárzás) egy része nem jut ki a légkörből, mert a 
benne található üvegházhatású gázok elnyelik.  
 
Ettől az alsó légkör felmelegszik, s ezek is hősugarakat bocsátanak ki magukból, ezáltal a talaj közelében tartják a 
meleget. Az üvegházhatás természetes folyamat, amely nélkül a földi átlaghőmérséklet kb. 30°C-kal lenne 
alacsonyabb. 27 
 
Az üvegházhatású gázok olyan gázok, melyek elnyelik és 
kisugározzák az infravörös hullámhosszú fényt, ami az 
üvegházhatáshoz vezet.  
 
A Föld légkörében a legfontosabb üvegházhatású gázok a 
vízgőz, a szén-dioxid, a metán, a dinitrogén-oxid és az 
ózon. 
 
 
  

                                                             
25 https://www.slideshare.net/minarikede/veghzhats-kiss-virginia-pap-norisz 
26 https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cvegh%C3%A1zhat%C3%A1s 
27 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Kornyezetegeszsegtan/ch03s03.html 
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A VÍZ 28 

A víz vagyis a dihidrogén-monoxid (latinul: aqua) a hidrogén és az oxigén vegyülete, kémiai képlete H2O.  
Színtelen, szagtalan, íztelen, folyékony kémiai anyag, melynek mikroorganizmusoktól mentes állapotban 
olvadáspontja 0 °C, forráspontja 100 °C 101,3 kPa nyomáson. Egészen -48 Celsius-fokig túlhűthető.  
 

 A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek a tengerekben, 
illetve óceánokban helyezkednek el.  

 Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában található részét nem számítva az édesvíz 
98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos a felszín alatti vizek védelme.  

 Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik 
 

„VÍZ! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy 
megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.” 
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg 
 
Egyetlen élőlény, így az ember sem képes víz nélkül élni.  
Minden csepp víz egy nagy körforgás része. Elpárolog, aztán 
csapadék formájában visszahull a szárazföldre vagy vizekbe, 
beszivárog a talajba. A csapadék formái: eső, köd, dér, zúzmara, 
ónos eső, jégeső, harmat, hó. 

ELŐFORDULÁSA A FÖLDÖN 29 

A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag, a 
földi élet alapfeltétele. 
A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós víz, melyek a tengerekben, illetve 
óceánokban helyezkednek el. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában található részét nem 
számítva az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos a felszín alatti vizek védelme. Magyarország 
ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. Kanada rendelkezik a legnagyobb édesvíz-
tartalékokkal, a források 25%-ával. 
Drasztikusan csökken a Föld ivóvízkészlete.[6] Korunknak egyik nagy problémája az ivóvízhiány. 2006-ban a 
mezőgazdaság felelős a globális vízfogyasztás mintegy 80%-áért. 
 

AZ IVÓVÍZ 
A közfogyasztású ivóvizek vizsgálatát és ellenőrzését Magyarországon az Országos Közegészségügyi Intézet, valamint a helyi 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) végzi. [1] 
A közegészségügyi előírások a főzésre, mosogatásra, testi tisztálkodásra szolgáló víztől ugyanazokat a tulajdonságokat 
követelik meg, mint az ivóvíztől. 

 
Mit tehetsz? 
 Ügyeljetek a csapok elzárására! 
 Az étkezések során megmaradt vizet gyűjtsd össze! Hasznosítható növények locsolására, házimunka során 

valófelhasználására! 
 Vigyázzatok ruháitok tisztaságára, hogy ne kelljen a kelleténél gyakrabban mosni 
 Helyezzünk el kertünkben esővízgyűjtőt, melynek az összegyűlt vizét növények öntözésére használhatjuk! 
 Őrizd meg a patakok, folyók vizének tisztaságát! 
 Figyelj arra, hogy mindig legyen víz a madáritatókban! 
  

                                                             
28 https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz 
29 https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz 
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A VÍZ KÖRFORGÁSA 30 

 
KÉP: 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VÍZ TULAJDONSÁGAI 32 

A víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék. Az ivóvíz kellemes ízét a benne oldott anyagok okozzák. A víz az egyetlen 
olyan anyag a Földön, amely mindhárom halmazállapotában megtalálható.  
A víznek +4 °C-on a legnagyobb a sűrűsége. Nagy hőmérséklet hatására (pl. olvadt fém) termikus bomlás következik 
be, azaz hidrogénre és oxigénre bomlik – ezek elegye az igen robbanékony durranógáz. 
 
A víz folyékony és szilárd halmazában is a vízmolekulák között hidrogénkötések (hidrogénhíd-kötések) jönnek létre: 
az egyik vízmolekula hidrogénatomja kapcsolódik a másik vízmolekula oxigénatomjának egyik nemkötő 
elektronpárjához.  
A molekulák közti hidrogénkötésben álló hidrogén és oxigén atommagok nagyobb távolságra vannak egymástól, mint 
a molekulán belüli kovalens kötésben álló hidrogén és oxigén atommagok. Egy vízmolekula összesen 4 másik 
vízmolekulához képes hidrogénkötéssel kapcsolódni. A folyékony halmazállapotú vízben nem minden hidrogénkötés 
jön létre, kialakulásuk és felbomlásuk folyamatos, csak részleges rendezettség alakul ki. Azonban a víz jéggé 
fagyásakor – azaz a molekularácsos kristályszerkezet kialakulásakor – minden hidrogénkötés létrejön, a molekulák 
között teljes rendezettség alakul ki, amely egyúttal rosszabb térkihasználtságot eredményez, mint amit a molekulák a 
folyékony vízben megvalósítanak: a molekulák a jégben távolabb helyezkednek el egymástól, nagyobb teret töltenek 
be, mint a vízben. Ez okozza azt, hogy a jég sűrűsége kisebb, mint a vízé, és fagyáskor a többi anyagtól eltérően a víz 
térfogata megnő (mintegy 9%-kal). Ezért úszik a jég a vízen.  
  

                                                             
30 https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz#/media/F%C3%A1jl:Watercyclehungarianhigh.jpg 
31 https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz#/media/F%C3%A1jl:Watercyclehungarianhigh.jpg 
32 https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21660839900
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz#/media/F%C3%A1jl:Watercyclehungarianhigh.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz#/media/F%C3%A1jl:Watercyclehungarianhigh.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADz


SE Bókay János Szakgimnáziuma/Budapest/Távoktatás   Komplex természettudomány 
 

21 
Szerkesztette: Mester Ildikó szaktanár   2020.05.06. 
Felhasznált szakirodalom: Természettudomány tankönyv/Segédlet a szakgimnáziumi komplex természettudomány tantárgyhoz (Csak digitális kiadás!) 
Szakgimnázium 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam/OFI Eszterházy Károly Egyetem, 2018. 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok;  https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21660839900 

TÁJ ÉS EMBER 33 

Kattints: 40-41. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 

A víz bolygónkon folyamatos átalakulásban, mozgásban van.  
A Föld felszínének több mint hetven százalékát borítja, de ebből az ember számára fogyasztható édesvíz alig 
három százalékot tesz ki.  
Az édesvíz jelentős része a sarkvidékek jégtakarójában és a magashegységek gleccsereiben található, ezért nem 
érhető el számunkra. A hozzáférhető édesvízkészlet 98%-a a felszín alatt rejtőzik 

VÍZFORRÁSAINK   

A Kárpát-medence felszín alatti vizeiből nyerjük az ivóvizet, az öntözővizet, az oly népszerű palackozott ásványvizeket 
és a gyógyhatású termálvizeket is. Magyarországon az első artézi kutat Zsigmondy Vilmos bányamérnök fúratta 
1878-ban. A 970 méter mély kút ma is üzemel Budapesten a Városligetben.  
A lehulló csapadék egy részét a növénytakaró (lombsátor, moharéteg, avar) felveszi, másik része közvetlenül a 
felszíni vizek útján lefolyik.  
Mi történik azzal a vízzel, mely beszivárog a talajon keresztül a kőzetek repedéseibe, pórusaiba? 
 
A felszín alatti vizeket – a felszíniekhez hasonlóan – a gravitáció tartja mozgásban, a víz a magasabb területek felől 
az alacsonyabb helyek felé igyekszik.  
Azonban a víz mozgását a felszín alatt nemcsak a táj domborzata (völgyek, medencék, vízválasztó gerincek), hanem a 
mélyben fekvő kőzetek vízáteresztő-képessége is befolyásolja. A homok, kavics igen jó, az agyag rossz vízáteresztő-
képességű kőzet. Földtörténeti léptékben a felszín alatt áramló vizek a kőzetekkel kölcsönhatásba lépve azokból 
anyagokat oldhatnak ki. Így alakul ki a gyógyvizek oldott sótartalma. A felszín alatti vizek a földhő szállításában is 
részt vehetnek. A leszivárgott vízrészecskék pár napot vagy akár több millió évet is eltölthetnek a mélyben, míg újra a 
felszínre kerülnek. A felszín alatti és feletti vizek kapcsolatban, kölcsönhatásban vannak egymással. Száraz éghajlatú 
területeken, ahol a talajvíz szintje mélyen a felszín alatt húzódik, általában a felszíni vizek táplálják a felszín alattiakat. 
Nagy esőzés vagy hirtelen hóolvadás után fellépő árhullám idején a vízáramlás iránya megfordulhat. 
A felszín alatti vizek táplálhatnak forrásokat, tavakat (pl. hőforrások, Hévízi-tó), folyóvizeket.  
A Duna Budapesten a Budai-hegység karsztvizeinek is befogadója. A mészkőhegységek repedéshálózatába bekerült 
csapadékvíz szén dioxiddal dúsított, oldó hatásáról a karsztjelenségek tanúskodnak. A lehulló vagy olvadó 
csapadékvizekből származó karsztvíz hideg forrásokat táplál a Bükk-hegységben. Régen a budai Rózsadomb lábánál, 
a nagy mélységből fakadó források vizével a leghidegebb 
teleken is malmok kerekét tudták hajtatni. 
 
34A Hévízi-tó a Föld legnagyobb, természetes eredetű, 
gyógyhatású melegvizű tava. 38 méter mélységből feltörő 
hőforrás táplálja, melynek vízhozama olyan nagy, hogy a tó vize 
háromnaponként kicserélődik. Vizének hőmérséklete télen is 
23-25 oC. 
Vize radont, kationokat, kálium-, nátrium-, ammóniumion, 
anionokat klorid-, bromid-, szulfát-, szulfid-, hidrogénkarbonát-
ion, oldott oxigént, szabad szénsavat tartalmaz. 
  

                                                             
33 https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 
34 https://www.travelhunter.hu/blog/magyarorszag/heviz-latnivalok-tofurdo/ 
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A LEVEGŐ 35 

A levegő a Földet körülvevő gázok elegye.  
 
A légkör főbb alkotórészei:  

 nitrogén 78,09%,  
 oxigén 20,93%,  
 argon 0,93%,  
 egyéb (nemes)gázok 0,002%-a a térfogatnak 
 Azonban tartalmaz nyomgázokat is, melyek a 

levegő azon összetevői, melyeket csak 
nyomokban találunk meg.  

 Nyomgázok például a szén-dioxid, metán, 
vízgőz, nemesgázok.  

Egy liter levegő tömege 1,293 gramm.  
 
Tiszta állapotban színtelen, szagtalan.  

 Vízben nagyon rosszul oldódik, oldódás 
közben annak összetétele is megváltozik.  

 Például vízben a levegő oldott oxigéntartalma 20 Celsius-fokon 34%.  
 Nagyon lehűlve cseppfolyós, ilyenkor világoskék színű.  
 Átlagos moláris tömege 29 g/mol. 

 
Valaha főleg szén-dioxidból állt a levegő. 600 millió éve azonban a növények a fotoszintézis révén már oxigénné 
alakították át a szén-dioxid egy részét.  
A nitrogén mennyisége is egyre nőtt, aránya majdnem elérte a 80%-ot.  
A légköri levegőbe az élő szervezetek, a talaj szerves anyagaiban lefolyó oxidációs folyamatok állandóan 
juttatnak szén-dioxidot, de ennek ellenére a levegő szén-dioxid-tartalma viszonylag állandó, mert a zöld 
növények asszimilációs folyamataihoz állandóan felhasználják (fotoszintézis) és ugyanakkor oxigén szabadul 
fel. 

HÁZI FELADAT: MIBŐL ÁLL A LEVEGŐ?  

Kattints: 2-3 perc Nézd meg, készíts 6-8. mondatban fogalmazást a látottakról! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uOAJOC4JH-Y 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
35 https://hu.wikipedia.org/wiki/Leveg%C5%91 
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A HULLADÉK 36 

Hulladéknak azokat a tárgyakat nevezzük, amelyek az ember mindennapi élete során keletkeznek, és a 
keletkezésük helyén (gyárak, üzemek, háztartás stb.) feleslegessé váltak, tőlük tulajdonosuk megválik, 
vagy megválni köteles. 
 
A szilárd hulladék tárgyakon kívül vannak egyéb anyagok is, melyek a környezetbe jutva környezetszennyező 
anyagok lesznek, mint pl. légneműek (légszennyezés, üvegházhatású gázok) vagy folyékonyak is, de lehetséges, 
hogy egy folyékony szennyező anyag talajszennyező legyen, vagy egy szilárd anyag vízszennyezést okozzon. 
 
A szemetelés a rend ellen való cselekvés. Ameddig az ember által létrehozott hulladék csak szerves volt és kis 
mennyiségű, nem okozott gondot. Mihelyt az ember városi körülmények közé került, és szervetlen hulladékokat is 
produkált, azóta gond a hulladék. A hulladékok hasznosítása mindig jelen volt a társadalomban, kiegészítette a 
természetes lebomlási folyamatokat. Az „ipari méretű” hulladékhasznosítás új keletű dolog, ahogy a nem lebomló 
és erősen mérgező hulladékok megjelenése is az. 
 
„A szemét gond, de a hulladék érték lehet.” 
„Sohase kételkedj abban, hogy egy kis csoport meggondolt és elkötelezett polgár 
megváltoztathatja a világot. Tulajdonképpen ez az egyetlen mód rá.” Margaret Mead 
 
Óriási mennyiségű szemét keletkezik nap mint nap; hatalmas iramban használódnak el a bolygónk véges 
nyersanyagkészletei és energiahordozói. 
Szemét: azok az anyagok, amelyek nem hasznosíthatók újra, vagy éppen vegyesen tárolódnak, és ezért nem 
lehet hasznosítani őket. 
Hulladék: olyan külön, fajtánként gyűjtött, számunkra értéktelen anyag, amely, ha elkerül a megfelelő helyre, 
újrahasznosítható. 

ŰRSZEMÉT 37 

Az űrszemét, más néven kozmikus hulladék, mindazon mesterséges eredetű tárgyak neve, amelyek a 
világűrben keringenek, és már nem hasznosíthatók és nem hozhatók működőképes állapotba.  
 
Ezek a tárgyak főleg a mesterséges holdak és űrállomások kisebb-nagyobb 
levált darabkái, alkatrészei, valamint használaton kívüli műholdak, alacsony 
Föld körüli pályán maradt utolsó rakétafokozatok és az űrséták, szerelések 
során elszabadult eszközök, amelyek együttesen alkotják a kozmikus 
hulladékot. 
Az első amerikai űrséta során Edward White elhagyott egy fél pár kesztyűt. A 
kesztyű egy hónapon keresztül 28 000 km/h sebességgel keringett a Föld 
körül. Valószínű, hogy ez volt az első űrhulladék. Mára megközelítőleg 110 
000 repülő tárgyat tartanak számon az űrben: műholdakat, levált 
festékrétegeket, csavarokat, tömbökbe fagyott vizeletet.  
Egy angol cég kifejlesztett egy miniatűr műholdat, a Snap-1-et, amely 
összegyűjti és a sztratoszféra szélére tolja az űrközi szemetet, amely aztán a 
Föld sűrűsödő légkörébe érve elég; bár alkalmanként előfordul, hogy egy-egy űrhulladék visszatér a Földre 
(átlagosan napi egy darab). 1997-ben egy Delta típusú rakéta 3-4 tonnás benzintankja csapódott be alig 50 
méterre egy texasi farmon álló háztól. 
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HÁZI FELADAT  

Színezd ki a tárgyakat, a megfelelő színnel! 
 Papír – kék 
 üveg – zöld 
 műanyag – sárga 
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  38 

A hulladék keletkezése emberi tevékenység eredménye, és mint ilyen a keletkező probléma megoldása vagy 
legalábbis kezelése szintén csak emberi tevékenység lévén valósítható meg.  
A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszerét, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, 
mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő 
berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását utógondozását, a működés felhagyását követő 
vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást együttesen hulladékgazdálkodásnak 
nevezzük. 
 
HULLADÉKMEGELŐZÉS 
A hulladékgazdálkodási prioritási sorrend első lépcsőfokán a megelőzés áll. Minél kevesebb szemét termelődik, 
annál kevesebb erőforrást vonunk el a környezettől, annál kevesebb hulladékról kell majd gondoskodjunk az 
elkövetkezőkben. 
 
Hogyan tudunk kevesebb hulladékot termelni a hétköznapokon: 
 Gondoljuk át vásárlási szokásainkat. Csak azt vegyük meg, amire 

valóban szükségünk van.  
 Bevásárlás előtt még otthon készítsünk listát a számunkra fontos 

termékekről! 
 Kerüljük az agyoncsomagolt termékeket, de ugyanakkor a 

csomagolóanyag típusa is fontos kell legyen döntésünk során! 
 Mielőtt megvásárolunk egy terméket, nézzük meg, hogy hol 

gyártották (minél közelebb, annál kevesebbet szállították, tehát 
kevesebb a káros anyagkibocsátás) nézzük meg az összetételét stb.! 

 Vigyünk magunkkal vászontáskát, fonott kosarat, ne fogadjunk el 
műanyag zacskót! 

 Kerüljük nehezen lebomló anyagok használatát, pl. tetrapack, alumíniumdoboz stb.! 
 Tehát ne termeljünk fölösleges hulladékot, próbáljuk megelőzni létrejöttét 
 
Hulladék-megelőzés komposztálással 
 A komposztálás során nagyon könnyen átalakíthatjuk a kerti hulladéknövényzetet, ételmaradékokat 

hasznos tápanyagokká.  

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS  

A szelektív hulladékgyűjtés a különféle hulladéktípusok anyagfajta szerinti különválogatása.  
 fém; fehér üveg; színes üveg 
 papír 
 műanyag 

 

A szelektív hulladékgyűjtés után következő „fázis” a válogatás, 
bálázás, darálás, majd az újrahasznosítás, melynek során az 
összegyűjtött anyagból új anyagot hoznak létre, ezáltal elősegítve az 
erőforrások megóvását.  
A szelektív hulladékgyűjtésnek létezik egy különleges fajtája is, 
melyben a használt elektronikai termékeket hasznosítják újra. 
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Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtés rendszere már igen elterjedt, 
akár a világ többi országában, például Dániában, Svédországban, ahol a 
hulladék 80-90%-át így dolgozzák fel.  
Nálunk azonban közel sem olyan kihasznált a rendszer, mint az említett 
országokban, mert a lakosság mindössze a háztartási hulladék 17%-át gyűjti 
szelektíven.  
Ennek javulása érdekében Magyarországon már több városban bevezették a 
házhoz menő gyűjtést. Ezzel a technikával nagyobb és tisztább 
mennyiségeket lehet begyűjteni a lakosságtól, üzemeltetése viszont 
költséges. Magyarországon minden esetben (kivétel Szentes városa) EU-s 
támogatással valósultak meg ezek a milliárdos beruházások: Székesfehérvár, Pécs, Hajdúböszörmény és Budapest. 

ÚJRAHASZNOSÍTÁS MAGYARORSZÁGON 39 

Magyarországon közel 100 cég foglalkozik a különböző hulladékok hasznosításával (papír, fém, műanyag, üveg, 
gumiabroncs, elektronika, stb.) és termékeik teljes palettáját lehet megtekinteni az "Újrahasznosított termékek" 
adatbázisában.  
Különlegességeink között említhetjük például a magyar szabadalomként jegyzett kartonbútort (ami meghódította 
már a fél világot), vagy az Apcon készülő londoni metró ventilátorlapátjait (sörösdobozból).  
Műanyag hulladékból készül a legtöbbféle termék, pl. kerti padok, kerítések, vagy hajómólók állíthatók elő 100% 
hulladékból.  
Ezeket és még sok minden mást is bemutat a Hulladékból Termék kiállítás, melynek oktatófilmje a YouTube-on is 
megtalálható, de a kiállítás weboldaláról ingyen letölthető és szabadon felhasználható 

HULLADÉKPIRAMIS 40 
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GAIA, AZ ÉLŐ BOLYGÓ  41 

Kattints: 120. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 
A táplálkozás során az anyag és energia egyik élőlényből a másikba vándorol. 
Pusztulásuk után az energia hőként szóródik szét, az anyag pedig a természetbe kerül. De mi lesz az anyag 
további sorsa?   
Mivel egy nagy körforgás része, előbb-utóbb ismét bekerülhet az élőlényekbe. Képes-e az élővilág 
szabályozni ezt a körforgást? Ha igen, akkor élő és élettelen nem különül el egymástól élesen, hanem egy 
magasabb egység részei.  
Ezt az egységet el is nevezhetjük, és – mivel csak egy van belőle – nevét joggal kezdhetjük nagybetűvel. 

„BEADANDÓ HÁZI DOLGOZAT”!  

Nézzétek meg! Földünk felfedezése: Az élő bolygó 
https://www.youtube.com/watch?v=rkYh3C1kImE 

 
 

 FELADAT: Fogalmazás 
 A mondanivalója, mi a lényege, fontossága, aktualitása? 
 Neked mi tetszett benne? 
 Terjedelem: maximum A4-es oldal; 10-15 mondat  
 Az edmodo felületére beküldeni (lefotózod) 
 Beadási határidő: 2020. április 16. csütörtök 12:00 óra 
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AZ ÉLŐ BOLYGÓ 42 

Élő és élettelen a globális (egész Földre kiterjedő) folyamatokban nem választható el élesen. Ami az alacsonyabb 
szint felől nézve külső, élettelen hatás, az egy magasabb szint részeként maga is életfolyamat. Ezen ősi elképzelés 
biológiai következményeit Jim Lovelock angol légkörkutató gondolta végig, aki a Gaia – a földi élet egy új 
nézőpontból című könyvével vált ismertté (1979). 
 
A valóságos Föld kémiai összetétele összehasonlítható egy olyan számított elméleti értékkel, ami egy minden szempontból 
hasonló, de élettelen Föld esetében lenne igaz. 
Lovelock szerint a különbség az élet következménye, és életet védő szerepe van. Legfontosabb ezek közül az éghajlat 
ingadozásainak kiegyenlítése. Az elmélet szerint Gaia rendelkezik olyan érzékelőkkel és visszacsatolásokkal, amik biztosítják 
fennmaradását, egészségét. Például a légkörbe került nagyobb mennyiségű szén-dioxidot a növények fotoszintézise és az 
óceánok vize elnyeli, csökkentve ezzel a klímaváltozás mértékét. 
A Gaia-elmélet alapján egyértelműen megválaszolható, hogy mely tetteket ítélhetünk a környezet szempontjából helyesnek. 
Ezek azok a cselekedetek, melyek összhangban állnak Gaia normális önfenntartó szabályozóköreivel, támogatják, „védik” azt. 

AZ ÖKOLÓGIAI PIRAMIS  43 

Az életközösségeket az anyag és az energia folytonos áramlása tartja fenn. Az élőlényeket az anyag- és 
energiaforgalomban betöltött szerepük alapján az ábrán látható módon csoportosíthatjuk. 
 
A ciklikus anyagforgalom jellemzői 
Az energia egy irányba áramlik: a szerves molekulákból végül hő keletkezik. Az anyag mozgása viszont 
körfolyamatokat alkot. 
 
A biológiai ciklusokban az egyik 
élőlény által termelt anyagok 
táplálékul szolgálnak egy másik 
csoportnak, az egy harmadiknak, 
míg a rendszer körré nem zárul.  
 
Bizonyos anyagok, melyeket 
élőlények hoztak létre – például a 
mészkő egy része, a kőszén, a 
kőolaj – hosszú időre kilépnek a 
biológiai körforgásból.  
 
Ezek az anyagok is részt vesznek 
egy ciklusban, amely azonban 
nagyságrendekkel lassúbb.  
Ez a geokémiai ciklus. Az élő és az 
élettelen folyamatok kapcsolataik 
miatt egyetlen rendszert alkotnak 
a Földön. 
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TÁRSADALMI ÉRTÉKREND, ÉLETMÓD ÉS FOGYASZTÁS 

Az egyén és a közösségek környezethez, természethez való viszonyának alapvető tényezői az értékek, a 
szokások, a tudás, a szemlélet, a viselkedés. A társadalmi folyamatok rendkívül nehezen mérhetők, így az 
alábbiak elsősorban a tendenciák elemzésére irányulnak. 
Az állampolgárok környezeti 
ismereteiről, készségeiről és 
hajlandóságáról készült 
felmérések azt mutatják, hogy 
értékrendjükben fontos 
szerepet tölt be a környezet, de 
az egyéni cselekvésekben még 
mindig csak ritkán jelenik meg 
a környezettudatos 
gondolkodásmód, a 
fenntarthatóságra való 
törekvés.  
A társadalom értékrendjében 
az anyagi jólét megszerzése 
aránytalanul nagy szerepet 
kap, míg a környezet 
minőségének, szolgáltatásainak 
értékelése nem megfelelő 
súlyú. 
 

kép:https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu/aktualitasok/szarazodo_magyarorszag 

AZ ALAPTÖRVÉNY KÖRNYEZETJOGI ELŐÍRÁSAI 44 

A 2011. április 25-én kihirdetett és 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvényben a környezetvédelem 
tekintetében számos garanciális szabályt épített be rendelkezései közé.  
 
A Nemzeti Hitvallás 8. felhívásában rögzíti azt a vállalást, hogy a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta 
értékeit ápoljuk és megóvjuk, továbbá felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink 
gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.  
E felhívás célja annak rögzítése, hogy Magyarország állami, gazdasági és társadalmi rendszerét a fenntartható fejlődés elve 
mentén kell alakítani és működtetni. 

 
2013. január 1-én lépett hatályba a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amely lehetőséget ad a 
hulladékképződés nagyobb arányú csökkentésére és a hasznosítás arányának növelésére 45 
46 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXV. törvény célja a hulladékhasznosítás mértékének jelentős 
növelése, a többször felhasználható termékek szélesebb körű elterjedésének előmozdítása 
47 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet és a hozzá kapcsolódó, határértékeket és mérési 
módszereket tartalmazó miniszteri rendeletek 
48 A Víz Keretirányelv előírásaival összhangban hatályba lépett a 10/2010. (VIII.8.) VM rendelet a felszíni víz 
vízszennyezettségi határértékeiről. Megújult a víziközmű szolgáltatásra vonatkozó szabályozás. 
  

                                                             
44 https://dfk-online.sze.hu/images/egyedi/bihari/horv%c3%a1thG.pdf 
45 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200185.tv 
46 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100085.tv 
47 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000306.kor 
48 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000010.vm 
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FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ, TALAJ  

A felszíni vizeket érintő hatások közül legfontosabbak a pontszerű szennyező forrásokból eredő települési 
szennyvízkibocsátások és hulladéklerakók, ipari szennyvíz és használtvíz bevezetések, a mezőgazdasági 
eredetű terhelések, a különböző folyószabályozási, mederrendezési, árvízvédelmi célú hidromorfológiai 
beavatkozások, a vízfolyások hosszirányú átjárhatóságát befolyásoló keresztirányú műtárgyak és duzzasztások.  
 
A felszíni vizek mennyiségi paramétereit jelentősen befolyásolják a különböző célú kommunális, ipari és 
öntözési vízkivételek.  
Az emberi tevékenységből eredő hatások között meg kell még említeni a főleg a  
Dunát, ill. másodlagosan a Tiszát és a Balatont érintő hajózást, valamint a lokálisan jelentkező, de egyre 
nagyobb hangsúlyt kapó rekreációs és vízi turizmushoz kapcsolódó terheléseket. 
Nagy tavaink (Balaton, Tisza-tó, Fertő-tó, Velencei-tó) ökológiai állapota javult, a Balaton vízminősége kiváló. 
 
A vizek jó ökológiai állapota szorosan összefügg az éghajlatváltozással. 
Az éghajlatváltozás következményeként várhatóan kevesebb víz áll majd rendelkezésre, különösen az öntözés 
számára, de helyenként – a területi különbségek miatt – az ivóvízellátásra használt készletek is veszélybe 
kerülhetnek.  
A kisvízi hozamok csökkenése érzékenyebbé 
teszi a vízfolyásokat a szennyezőanyag-
terhelésekkel szemben. Az éghajlatváltozás és a 
vízgazdálko dás integrált – a fenntarthatóságot 
messzemenően figyelembevevő – 
megközelítése indokolt. 
A talajok állapotát a vizekhez hasonlóan számos 
tényező befolyásolja (pl. földhasználat, 
infrastruktúra fejlesztése).  
 
KÉP:https://sites.google.com/site/szelidvizorszag/probl%C3%

A9m%C3%A1k-%C3%A9s-
%C3%B6sszef%C3%BCgg%C3%A9sek?tmpl=%2Fsystem%2Fap
p%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 

A talajok állapotának értékelését nehezíti, hogy 
a talajpusztulással veszélyeztetett területek 
országos felmérésére forráshiány miatt évek 
óta nem került sor, de az egyedi vizsgálatok szerint a károsodás továbbra is jelentős területeket érint.  

TALAJNEDVESSÉG ÉS TALAJVÍZ 49 

A talaj a beszivárgó csapadékból víztartó képességének megfelelő mennyiségű vizet elraktároz. Az 
elraktározott víz hártyaszerűen tapad a talajszemcsékhez, és még a nehézségi erő hatására sem szivárog 
mélyebbre. A talajban elraktározódó csapadékvíz a talajnedvesség. A talajszemcsék közti hézagokat csak 
részben tölti ki. 
 
Ha több csapadékvíz szivárog a talajba, mint amennyit elraktározhat, a felesleg a mélybe szivárog, és a 
felszínhez legközelebb elhelyezkedő vízzáró réteg (pl. agyag) fölött felhalmozódik. A legfelső vízzáró réteg 
fölött felgyülemlő víz a talajvíz. A talajnedvességgel ellentétben teljesen kitölti a talaj hézagait. 
  

                                                             
49 https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/termeszetfoldrajz/szarazfoldi-vizkeszlet/felszin-alatti-vizek 
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RÉTEGVÍZ, RÉSVÍZ, ÁSVÁNYVÍZ ÉS HÉVÍZ  

Két vízzáró réteg gyakran fog közre víztartó réteget (homokot, likacsos homokkövet, repedezett mészkövet 
vagy dolomitot).  
A két vízzáró réteg között húzódó víztartó rétegbe jutó csapadékvíz a rétegvíz. 
A kőzettestek repedéseibe, réseibe, üregeibe beszivárgó és felgyülemlő vizet résvíznek nevezzük.  
A kőzet anyagának oldásával tovább tágítja a repedéseket.  
Megfagyásakor a jég feszítőereje a kőzet aprózódását idézi elő.  

MAGYARORSZÁG GYÓGYVIZEI 50 

A Magyarország gyógyvizeinek azokat a magyarországi ásványvizeket nevezzük, amelyek fizikai tulajdonságai, 
vagy kémiai összetétele miatt gyógyító hatásúak, és számukra az 
ásványvíz, vagy a gyógyvíz megnevezést engedélyezték. 
 
A magyarországi fürdőkultúra több mint 2000 éves múltra 
tekint vissza. Az egykori fürdőépületek romjai, a freskók és a 
mozaikok is bizonyítják, hogy már a rómaiak is felfedezték, sőt 
használták is ezeket a gyógyforrásokat. Magyarország 
világszerte ismert gyógyvizeiről, amelyek turisztikai szerepe 
jelentős. 
 
Minél hosszabb utat tesz meg a víz a felszín alatt, annál több 
ásványi anyagot oldhat ki. Az oldott ásványi tartalom szerint 
többféle (szénsavas, keserű, sós, vasas, kénes, jódos, rádiumos 
stb.) ásványvizet különböztetünk meg.  
Nagy részük gyógyhatású. A hévíz 20 °C-nál magasabb 
hőmérsékletű forrásvíz. Főként töredezett röghegységek 
peremén, vetővonalak mentén tör fel. Ilyen törésvonal húzódik a 
Budai-hegység Dunára ereszkedő lábánál. Magyarország gyógy- és hévizekben Európa egyik leggazdagabb 
országa. 

 
51 képek 

JOGSZABÁLYOK  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 
247. §-a (2) bekezdésének x) pontja (a természetes 
gyógytényezőkre vonatkozó részletes szabályokat), 
valamint  
 
a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján az 
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi 
Főigazgatóság (OGYFI) engedélyezi ásványvíznek és 

gyógyvíznek vélelmezhető víznek elismert ásványvízként, illetőleg gyógyvízként való megnevezését. 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900074.eum 
  

                                                             
50 https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_gy%C3%B3gyvizei 
51 https://www.slideserve.com/ranae/gy-gyvizek-gy-gyf-rd-k 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21660839900
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900074.eum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_gy%C3%B3gyvizei
https://www.slideserve.com/ranae/gy-gyvizek-gy-gyf-rd-k


SE Bókay János Szakgimnáziuma/Budapest/Távoktatás   Komplex természettudomány 
 

32 
Szerkesztette: Mester Ildikó szaktanár   2020.05.06. 
Felhasznált szakirodalom: Természettudomány tankönyv/Segédlet a szakgimnáziumi komplex természettudomány tantárgyhoz (Csak digitális kiadás!) 
Szakgimnázium 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam/OFI Eszterházy Károly Egyetem, 2018. 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok;  https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21660839900 

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS  52 

Az éghajlati rendszer egy ún. komplex rendszer. Legfontosabb részei a légkör, a hidroszféra, a krioszféra, a 
szárazföldi felszín, a bioszféra, valamint a közöttük lévő bonyolult kölcsönhatások, amelyeket a külső 
kényszerek vezérelnek.  
Külső kényszerek között található pl. a Nap sugárzásintenzitásának változása, a vulkánkitörések, de az emberi 
tevékenység is, amely pl. a légkör összetételének, a felszín különböző tulajdonságainak (pl. albedó, vegetáció 
típusa) változtatásán keresztül hat az éghajlati rendszerre. Az éghajlati rendszer ún. nemlineáris rendszer.  
Ez azt jelenti, hogy a különböző éghajlati kényszerek „eredménye” nem az egyedi hatások egyszerű összege, 
vagy különbsége lesz, hanem az éghajlati rendszer állapotának – az ún. visszacsatolási mechanizmusok 
következtében – bonyolult, előre nem biztosan látható (előrejelezhető) változása lesz. 
 
Az éghajlatváltozás korunk egyik legnagyobb kihívása. A Föld felszíni átlaghőmérsékletének emelkedése ma 
már kétségbevonhatatlan tény.  
 
Az Éghajlat-változás Kormányközi Testület (IPCC) 2013 őszén közzétett 5. Helyzetértékelő Jelentése szerint 
pedig az is egyértelmű, hogy a klímaváltozást az ember okozza. 
 
53A Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet (MFGI) önálló 
szervezeti egységeként 2012-ben 
megalakult a Nemzeti 
Alkalmazkodási Központ (NAK). 
Feladatai a klímaváltozással, az 
azt kiváltó folyamatokkal és 
hatásokkal kapcsolatos hazai 
kutatásokkal, az üvegházhatású 
gázok hazai kibocsátásainak 
csökkentésével és a klímaváltozás 
hazai hatásaihoz való 
alkalmazkodással összefüggő 
feladatok ellátása, valamint 
részvétel a klímapolitikát szolgáló 
el emzések, térinformatikai 
vizsgálatok, stratégiák 
elkészítésében.  
A NAK egyik kiemelt feladata a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) létrehozása, 
amelynek átfogó célkitűzése egy olyan többcélú felhasználásra alkalmas adatrendszer kialakítása, amely 
objektív információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas döntés-előkészítést, döntéshozást 
és tervezést. 
 
Az EU 2020-ra az 1990. évi kibocsátási szint legalább 20%-os csökkentését célozta meg, melynek 
eléréséhez Magyarországnak is hozzá kell járulnia. 54 
 

NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015–2020  
http://doc.hjegy.mhk.hu/20154130000027_1.PDF 

  

                                                             
52 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0012_eghajlatvaltozas/ch01s02.html 
53 https://nater.mbfsz.gov.hu/hu/node/2 
54 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/MEMO_08_35 
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KÖRNYEZETI JÖVŐKÉP  55 

Az Európai Unió környezetpolitikájának alapját jelentő 7. KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓPROGRAM is 
megfogalmazza a maga jövőképét az Unió mint egység és tagországai számára.  
 
„2050-ben jólétben, bolygónk ökológiai korlátait tiszteletben tartva élünk.  
Jólétünk és egészséges környezetünk egy olyan innovatív és körkörös gazdaságból származik, amelyben semmi 
nem megy veszendőbe, és amelyben a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás fenntartható módon folyik, a 
biodiverzitást pedig társadalmunk ellenálló képességét fokozva védjük, értékeljük és helyreállítjuk.  
Karbonszegény növekedésünk már régóta független erőforrás-felhasználásunktól, és megszabja a biztonságos és 
fenntartható globális társadalom ütemét.” 
 
A gyakorlatias megközelítésű jövőkép értelmében „2050-ben 
jólétben, bolygónk ökológiai korlátait tiszteletben tartva élünk.  
 
A környezetügy átfogó felelőssége, hogy feladatai magas színvonalú 
ellátásával segítse elő az ország társadalmi-gazdasági fejlődését, 
ugyanakkor tudatosan lépjen fel a társadalmi és környezeti értékek 
rombolása ellen és hatékonyan közreműködjön a környezeti 
szemlélet formálásban. 
 

 
Tematikus célkitűzések 
végrehajtását támogató 
célkitűzések 
 a környezetre 
vonatkozó uniós szabályozás 
előnyeinek maximalizálása a 
végrehajtás javításával; 
 a környezetpolitika ismeret- és tudományos alapjának javítása; 
 a környezet- és éghajlat-politikával összefüggő beruházások 
feltételeinek biztosítása és a környezeti hatások kezelése; 
 a környezetvédelem integrációjának és a szakpolitikák 
koherenciájának növelése 

 
A program kilenc kiemelt célkitűzést sorol fel, továbbá azt, hogy 
az EU-nak ezek elérése érdekében mit kell tennie 2020-ig:  
1. az Unió természeti tőkéjének védelme, megőrzése és növelése  
2. az Unió erőforrás-hatékony, zöld és versenyképes, alacsony szén-
dioxid kibocsátású gazdasággá történő átalakítása 

3. az uniós polgárok megóvása a környezettel kapcsolatos terhelésektől, valamint az egészségüket és jóllétüket fenyegető 
kockázatoktól 

4. a környezetre vonatkozó uniós szabályozás előnyeinek maximalizálása a végrehajtás javításával 
5. az uniós környezetpolitika ismeret- és tudományos alapjának bővítése 
6. a környezet- és éghajlat-politikával összefüggő beruházások feltételeinek javítása és a környezeti externáliák kezelése 
7. a környezetvédelem integrációjának és a szakpolitikák koherenciájának növelése 
8. az uniós városok fenntarthatóságának javítása 
9. a nemzetközi környezettel és éghajlattal kapcsolatos kihívások hatékonyabb uniós kezelése. 

 
KÉP: https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/hu.pdf 

  

                                                             
55 https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/hu.pdf 
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AZ ÉLETMINŐSÉG ÉS AZ  EMBERI EGÉSZSÉG KÖRNYEZETI 
FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

LEVEGŐMINŐSÉG JAVÍTÁSA 56 

Hazánkban a környezeti levegő nemzetközi összehasonlításban közepesen szennyezettnek tekinthető.  
A levegőminőség mérését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi (55 automata 
monitorállomás, 89 településen manuális hálózat (korábbi nevén: Regionális Immisszió Vizsgáló Hálózat), 4 
regionális háttérszennyezettséget mérő állomás). 
A leghatékonyabb intézkedés a megelőzés, ezért minden tevékenységet úgy kell megtervezni és 
megvalósítani, hogy a levegőterhelés, a szennyezőanyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen. 
 
LÉGSZENNYEZETTSÉG KIALAKULÁSÁNAK MEGELŐZÉSE 57 
 A levegő minőségének védelme: a szennyezettség csökkentése. 
 Az EU jelenleg felülvizsgálat alatt álló, légszennyezésről szóló tematikus stratégiájával összhangban a 2020-

ra teljesítendő közösségi célok megalapozása, időarányos teljesítése 
 A fentiek mellett a célok megvalósítását szolgáló további stratégiai területek: energiatakarékosság és -

hatékonyság, környezetbarát közlekedés és mezőgazdaság 

LEVEGŐ EGÉSZSÉG MUTATÓ  
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VÍZMINŐSÉG ÉS EGÉSZSÉG 

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, mely nélkülözhetetlen emberi 
szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki, amelyet Magyarország Alaptörvénye is rögzít. 
Magyarország településeinek közműves ivóvízellátása mennyiségi szempontból alapvetően rendezettnek 
tekinthető. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján 58 folyamatban van az üzemeltető 
szervezetek integrációja. Az integráció megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos és 
biztonságos közüzemi ivóvízellátás megvalósítására. 
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról 59 
 
CÉLOK 
 A kiemelt komponensek miatt fennálló egészségi kockázatok jelentős csökkentése, az érintett területek 

ivóvíz-minőségének javítása. 
 A közüzemi ivóvízellátás közszolgáltatás biztonságának növelése, a vízkészleteket pazarló és 

többletköltségekkel járó hálózati veszteségek csökkentése 
 A közműves ivóvízzel gazdaságosan el nem látható területeken fennálló ellátási hiányok felszámolása 
 Takarékos ivóvíz-használat, víztakarékos eszközök használata 
 Az ivóvízminőség-javítási beruházások előkészítése és megvalósítása 
 A víziközmű szolgáltatóval együttműködve üzemeltetési koncepció és felújítási ütemterv kidolgozása és 

végrehajtása 
 Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásának szakmai és anyagi támogatása. 
 A Programban nem szereplő feladatok végrehajtásának ösztönzése (pl. ellátási hiányok felszámolása, 

rekonstrukció). 
 A közüzemi ivóvízellátás közszolgáltatás biztonságát javító intézkedések támogatása. 
 A közüzemi ivóvízellátó rendszerek átfogó felülvizsgálatának és felújításának támogatása. 
 Indokolt esetekben az átmeneti ivóvízellátás biztosításához szükséges feltételek megteremtésének 

elősegítése 
 

60 Nemzeti Víztudományi Program 
 
Az MTA Nemzeti Víztudományi Program az elmúlt négy évben több alkalommal szerepelt ismeretterjesztő 
rendezvényeken, hogy a fiatalabb korosztályokban is népszerűsítse a víztudományt.  
 
Az MTA egyik legnépszerűbb ilyen 
rendezvénysorozatán, a Filmklubon nem egy 
alkalommal kerültek bemutatásra magyarországi 
vizekkel foglalkozó természetfilmek  
 
(pl. Vad Balaton, Gemenc, az árterek világa, A szőke 
tó - A Tisza-tó hat évszaka), illetve 2018-ban a Street 
Science „Víznap” alkalmával is több ismeretterjesztő 
rövidfilm került vetítésre. 
 
  

                                                             
58 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100209.tv 
59 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300058.kor 
60 https://mta.hu/nemzeti-viztudomanyi-program 
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AZ IVÓVÍZ-ELŐÁLLÍTÁS ÉS -ELOSZTÁS KÜLÖNBÖZŐ LÉPÉSEI SORÁN KÜLÖNBÖZŐ 
SZENNYEZŐK KERÜLHETNEK AZ IVÓVÍZBE  61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS –TISZTÍTÁS, SZENNYVÍZISZAP KEZELÉS, 
HASZNOSÍTÁS  

A településeken keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása a lakosság életminőségének javításához, a 
közegészségügyi szempontok érvényesítéséhez, a környezet védelméhez, valamint a gazdaság fejlesztéséhez 
egyaránt hozzájárul. 
Az EU által előírt adatszolgáltatási igények kielégítését a Települési Szennyvíz Információs Rendszer 
(TESZIR) szolgálja, amely a szennyvíztisztító telepek és gyűjtőrendszerek kataszter-jellegű adatait 
tartalmazza. 
Az EU éghajlatvédelmi és megújuló energiahasznosítási törekvéseivel összhangban egyre inkább előtérbe kerül 
a szennyvíziszapok megújuló energiaforrásként történő közvetett, valamint termikus hasznosítása. 
 
CÉLOK 
 A 91/271/EGK irányelv derogációs követelményeinek teljesítése és a vizek jó állapotának elérése 

érdekében az EU VKI-ban, valamint a VGT-ben megfogalmazott kritériumok, illetve intézkedések teljesítése 
 A szennyvízkezelés működtetése és fejlesztése 
 A 2000 LE feletti agglomerációkban élő lakosság számára a csatornázottság biztosítása 2015. december 31-

ig 
 Az összegyűjtött szennyvizek 100%-ának legalább biológiai fokozatú tisztítása 2015. december 31-ig 
 A tisztított szennyvíz minőségi követelményeinek a befogadó vízminőségi követelményei szerinti 

megállapítása 
 A Szennyvíz Programban nem szereplő területeken keletkező szennyvizek megfelelő kezelése 
 A szennyvíz és a szennyvíziszap hasznosítása, a környezeti kockázatok csökkentése 
 A szennyvízelvezetés- és tisztítás biztosítása, a szükséges fejlesztések megvalósítása (pl. szennyvíziszapok 

megújuló energiaforrásként történő hasznosítása) 
 Korszerű szállítójármű alkalmazásával, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű 

gyűjtése és megfelelő ártalmatlanítása 
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KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG 62 

A környezet-egészségügyi tevékenység szervesen illeszkedik a hazai és a nemzetközi környezet-
egészségügyi politika átfogó törekvéseihez, többek között: 
 
 az Országos Ivóvízminőség Javító Programhoz 
 A kisméretű szálló por csökkentés ágazatközi intézkedési programjához 
 az Országos Környezeti Kármentesítési Programhoz 
 a Népegészségügyi programhoz 
 az EU vonatkozó programjaihoz. 
 
„Az emberek, állatok és környezet egészségének fenntartásához széles körű összefogásra van szükség 
helyi, nemzeti és globális szinten.” 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

BELTÉRI LEVEGŐMINŐSÉG 64 

A gyenge beltéri levegőminőség különösen ártalmas lehet a sebezhető csoportok, mint a gyermekek, az idősek 
és a szív- és érrendszeri és krónikus légzőszervi megbetegedéssel, például asztmával küzdők számára. 
A főbb beltéri légszennyező anyagok között szerepel a radon (egy radioaktív gáz, amely a talajban keletkezik), a 
dohányfüst, a tüzelőanyagok égéséből eredő gázok vagy részecskék, a vegyi anyagok és az allergének. A szén-
monoxid, a nitrogén-dioxidok, a részecskék és az illékony szerves vegyületek kint és bent egyaránt 
megtalálhatók.  
Tekintettel arra, hogy az ember életének legnagyobb részét zárt terekben tölti, az ott előforduló szennyező 
anyagok egészségkárosító hatásának megismerése és feltárása alapvető fontosságú a szennyező források 
kiküszöbölése és az egészségkárosító hatások megelőzése szempontjából. 
Mindenekelőtt a gyermekek védelmét kell biztosítani a beltéri levegőminőséggel összefüggő egészségkárosító 
hatásokkal szemben. 
  

                                                             
62 http://epa.oszk.hu/01900/01951/00016/pdf/teruletfejlesztes_es_innovacio_2013_1_011-023.pdf 
63 https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/24457/egy-az-egeszseg-program-one-health-commission 
64 https://www.eea.europa.eu/hu/jelzesek/jelzesek-2013/cikkek/belteri-levegominoseg 
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CÉLOK 
 A beltéri levegőterheltségi szint csökkentése 
 A sérülékeny csoportok, különösen a gyermekek védelmének biztosítása a beltéri levegőminőséggel 

összefüggő egészségkárosító hatásokkal szemben 
 beltéri levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeire vonatkozó rendelet előkészítése 
 Az épületek létesítése, majd üzemeltetése során betartandó közegészségügyi követelmények 

meghatározása 
 A gyermek-egészségügyi és közoktatási intézményekben a belső térben előforduló kémiai és biológiai 

légszennyező anyagok jogi szabályozása, a gyermekek napi tartózkodása szempontjából fontos épületek, 
helyiségek belső téri levegőminőségének vizsgálata, az ártalmas kockázati tényezők kiküszöbölése 

 
BIOLÓGIAI ALLERGÉNEK 

 Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben 
 A parlagfű-mentes környezet fenntartása folyamatosan igényli a hatóság következetes, intenzív 

közreműködését 
 A pollenkoncentráció előrejelzése pedig elősegíti az információhoz jutást a gyógyítás és megelőzés javítása 

érdekében 
CÉLOK 
 A biológiai allergének okozta egészségi 

kockázat csökkentése 
 Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózat 

fenntartása, pollen monitorozás, 
előrejelzés fejlesztése 

 A parlagfű elleni védekezés elvégzése és a 
parlagfű-mentes állapot fenntartása 

 
A beltéri szennyezés sokkal több, mint a 
dohányfüst 
Nem a dohányzás a beltéri légszennyezés egyetlen 
forrása. Erik Lebret, a hollandiai Nemzeti 
Közegészségügyi és Környezeti Intézet (RIVM) 
munkatársa szerint „A légszennyezés nem áll meg a 
küszöbünknél. A legtöbb kültéri szennyezőanyag 
behatol otthonainkba, ahol időnk nagy részét 
töltjük. A beltéri levegő minőségét számos más 
tényező is befolyásolja, így a főzés, a fatüzelésű 
tűzhelyek, a gyertyák vagy füstölők égetése, a 
viaszokhoz és fényezőanyagokhoz hasonló 
fogyasztói termékek használata felületek 
takarításához, építőanyagok, mint a formaldehid a 
furnérlemezekben, és a számos anyagban 
megtalálható égésgátlók. Emellett ott a talajokból 
és az építőanyagokból származó radon is.” 

 
Sokan közülünk akár napjuk 90%-át is bent 
töltik – otthon, munkában vagy iskolában. A 
levegő minősége, amit bent belélegzünk, szintén 
közvetlen hatással van egészségünkre. Mi 
határozza meg a beltéri levegőminőséget? Van-
e különbség a kültéri és beltéri légszennyező anyagok között? Hogyan tudjuk javítani a beltéri levegőminőséget?65 
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https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21660839900
https://www.eea.europa.eu/hu/jelzesek/jelzesek-2013/cikkek/belteri-levegominoseg


SE Bókay János Szakgimnáziuma/Budapest/Távoktatás   Komplex természettudomány 
 

39 
Szerkesztette: Mester Ildikó szaktanár   2020.05.06. 
Felhasznált szakirodalom: Természettudomány tankönyv/Segédlet a szakgimnáziumi komplex természettudomány tantárgyhoz (Csak digitális kiadás!) 
Szakgimnázium 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam/OFI Eszterházy Károly Egyetem, 2018. 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok;  https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21660839900 

WHO: A KLÍMAVÁLTOZÁS  66 

Máris érvényesül a klímaváltozás emberi egészségre gyakorolt hatása, ami a halálos hőhullámoktól a járványok 
megváltozásáig terjedő skálán nyilvánul meg. És ez még csak, mint tudjuk, a kezdet. Élelmezési válságot is 
előrevetít a földek globális felmelegedés miatt csökkenő termőképessége, valamint az, hogy milliárd órákban 
mérhető a mezőgazdaságban a szélsőséges időjárás miatt kiesett munka mennyisége. Mindez abból a 
jelentésből derül ki, amelyet 27 egyetem 150 szakértője, illetve az ENSZ egészségügyi szervezete (WHO) és a 
Világbank képviselői állítottak össze. 
„A megállapítások egyértelműek, a kockázat maximális. Nem késleltethetjük tovább a klímaváltozás elleni 
lépéseket, nem vészelhetjük át alvajáróként ezt az egészségügyi vészhelyzetet” – kommentálta a Lancet találóan 
visszaszámlálásnak nevezett (Lancet Countdown on Health and Climate Change) klíma-egészségügyi jelentését 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója. 
 
„A gyorsan változó klíma az emberi élet minden vonatkozásában szörnyű következményeket hordoz magában: 
sebezhető tömegeket tesz ki szélsőséges időjárási jelenségeknek, módosítja a fertőző betegségek terjedési 
mintázatait, veszélyezteti az élelmiszer-biztonságot, az ivóvízellátást, és megfoszt a tiszta levegőtől” – összegzik 
benne a sokrétű folyamatot.” 
Az okokat és okozatokat a tanulmányban az alábbi összetett folyamatábrán mutatják be: 67 
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BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG  68 

Magyarországon 
Hazánkban a biológiai sokféleség vonatkozásában a legjelentősebb veszteséget a természetes vegetáció 
elpusztításával okoztuk. A vegetáció alapján a természeti tőkeindex mindössze 9.9%, vagyis az ökoszisztéma 
szolgáltatások 90%-át már feléltük. 
 
Az élőhelyek természetes megőrzöttsége rendkívül kedvezőtlen, valóban természetesnek mondható vegetáció 
az ország területének mindössze 0,6%-át borítja. Nagyjából az összes terület 17%-án találhatunk még 
természetes élőhely maradványokat, ennek a 2%-a jelenti az előbb említett természetes vegetációt, a 17% 
területnek a fele közepesen, az ötöde erősen leromlott, és 27%-a tekinthető természetközelinek. 
 
A biológiai sokféleség a társadalom és gazdaság fennmaradásának, illetvefejlődésének alapjaként szolgál, 
amelyek egyúttal meghatározóak az élő rendszerek terhelésének alakulásában.  
Az urbanizáció, agglomerálódás, infrastruktúra-fejlesztés és a fogyasztói igények növekedése következtében a 
különböző területhasználati igények az ökoszisztémák környezeti feltételeinek megváltozásához, a természetes 
vagy természetközeli, biológiailag aktív területek beszűküléséhez és feldarabolódásához vezettek. 
 
A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről, valamint az Állami Természetvédelem Natura 2000 területekre (SCI-kre, 
azaz jóváhagyott Natura 2000 területekre) vonatkozó természetvédelmi prioritásainak megjelentetésével 
technikailag az SCI területek SAC (Special Area of Conservation) területekké, azaz különleges természetmegőrzési 
területekké váltak. 69 
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69 http://www.mme.hu/natura-2000-halozat-kijelolese 
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ZAJTERHELÉS  

 
Az EU tagországokhoz hasonlóan Magyarországon is nőtt a zajforrások száma, valamint az általuk kibocsátott 
zaj zavaró hatása, amit a lakossági panaszok számának emelkedése is tükröz. 
Jelenleg Budapest és a közvetlen környezetében található 21 település, Szeged, valamint a 6 millió 
jármű/évnélforgalmasabb közutak és a 60 000 vonatszerelvény/év-nél forgalmasabb vasutak 2007-ben 
elkészült stratégiai zajtérképe, valamint a 100 000 főnél nagyobb népességű városok közül Debrecen, Győr, 
Kecskemét, Miskolc, Pécs, Székesfehérvár és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2012-ben elkészült 
stratégiai zajtérképe áll rendelkezésre. 
Az elmúlt 5-8 évben a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren (BLFNR) megállt a repülési műveletek 
számának növekedése, sőt az utóbbi két évben visszaesett a BLFNR forgalma. A repülőteret igénybe vevő 
repülőgépek egyedi zajkibocsátása is csökkent, mintegy 5-7 dB-lel.  
 

A KÖRNYEZETÁLLAPOT VÁLTOZÁSA ÉS HATÁSAI 
Jelenleg Magyarország átlagos terheltségi szintje nemzetközi összehasonlításban közepesnek mondható, egyes 
légszennyezőanyagok kibocsátása 2000-2011 között jelentős mértékben csökkent.  
Hazánk a Nagy Távolságra Jutó, Országhatáron Átterjedő Légszennyezettségről szóló Genfi Egyezményben 
meghatározott gázokra vonatkozó, vállalt nemzeti összkibocsátási küszöböt teljesíteni tudta 2010-ben és tartja 
azóta is. 
 
Az ország területén – az EU vonatkozó irányelvével összhangban – a légszennyezettség mértéke alapján 
levegőminőségi zónák (agglomeráció, zónák, városok) kerültek kijelölésre.  
Továbbra is kiemelten kell kezelni azokat a zónákat, ahol a légszennyezettség meghaladja vagy közelíti az 
egészségügyi határértéket. Az ezekre a területekre a környezetvédelmi, egészségügyi és közlekedési hatóság, 
valamint az érintett önkormányzatok együttműködésével készült levegőminőségi tervek felülvizsgálata jelenleg 
zajlik.  
A környezeti levegőminőség előírt értékeinek betartásához a tervek ütemezett végrehajtása, ezen belül pedig a 
települési önkormányzatok tevőleges közreműködése szükséges. 

A ZAJTERHELÉS CSÖKKENTÉSE  

WHO AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETI ZAJTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉRE 70 
 
A zajexpozíció káros hatásainak ismeretében a WHO ajánlást tett a közlekedéssel, a szabadidős 
tevékenységekkel, valamint a szélerőművek működésével járó zajterhelés maximalizálására. 
A zaj, különösen, ha az tartósan nagy intenzitású, beteggé tehet. A környezeti zajok nem csupán a hallásra 
lehetnek negatív hatással, hanem a stresszhormonok képződésének fokozása révén alvászavart, illetve szív- és 
érrendszeri panaszokat is okozhatnak. 
 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elsőként javasolt maximálisan megengedhető intenzitásszinteket a 
közlekedésből, a szabadidős tevékenységekből, illetve a szélerőművek működéséből származó zajterhelésre 
vonatkozóan. A hosszú időn keresztül jelentős zajhatásnak kitett személyeknél a hallási problémákon túl akár 
keringési betegségek is felléphetnek.  
 
A zajos környezet továbbá nehezíti a koncentrációt, befolyásolja az alvásminőséget, így 
teljesítménycsökkenéshez, valamint az életminőség romlásához vezet. 
  

                                                             
70 http://medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/who_ajanlasok_a_kornyezeti_zajterheles_csokkentesere 
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Az EU tagországokhoz hasonlóan Magyarországon is nőtt a zajforrások száma, valamint az általuk kibocsátott 
zaj zavaró hatása. Az NKP-3 időszakában elkészült stratégiai zajtérképek célja az aktuális zajhelyzet értékelése, 
a jövőbeli zajhelyzet előrejelzése, az érintett lakosok számának meghatározása, valamint az intézkedési terv 
megalapozása.   
Az intézkedési terv tartalmazza azokat a műszaki, szervezési és területrendezési intézkedéseket, amelyekkel a 
leginkább terhelt területeken csökkenthető a zajterhelés mértéke, valamint az önkormányzat által kijelölt 
csendes övezetekben és fokozottan védett területeken megakadályozható a zaj növekedése.   
Az elkészült zajtérképek (is) azt mutatják, hogy az eddigi erőfeszítések ellenére a közlekedés zajvédelmi 
szempontból is az egyik legtöbb gondot okozó tevékenység. 
 

CÉLOK 
 A stratégiai küszöbértékek 

(egész napra számított átlagos 
zajterhelés  63 dB, az éjjeli  55 
dB) feletti zajterheléssel 
érintett lakosok számának 
csökkentése a közlekedési 
létesítmények mentén, melyen 
belül elsőbbséget kell élvezzen 
az = 73 dB, éjjel= 65 dB 
stratégiai küszöbértékeket 
meghaladó zajterhelésű 
területek zajcsökkentése. 

 A határérték feletti zajterhelés 
megszüntetése az ipari és 
szolgáltató létesítmények 
környezetében. 

 A zajvédelmi szempontok 
integrálása a 
közlekedésfejlesztési támogatások szempontrendszerébe. 

 Zajvédő létesítmények telepítése a kritikus terhelésű helyeken, illetve megelőzési céllal az új fejlesztéseknél 
 Szükség és lehetőség szerint időszakos és járműkategóriák szerinti forgalmi korlátozások alkalmazása a 

pihenési, alvási időszakokban, illetve a zajjal terhelt területeken. 

VILÁGNAPOK  71 

 március 22. a Víz Világnapja 
 március utolsó szombatján, 20.30 és 21.30 között van a Föld Órája 
 április 22.-én tartjuk a Föld Napját 
 május 10.-én ünnepeljük a Madarak és Fák Napját 
 május 24.-én van az Európai Nemzeti Parkok Napja 
 június 5. a Környezetvédelmi Világnap 
 június 8.-án tartjuk az Óceánok Világnapját 
 szeptember 16. az Ózon Világnapja 
 szeptember 22.-én van az Európai Autómentes Nap 
 szeptember harmadik szombatján tartjuk a Takarítási (vagy Szemétszedési) 
 Világnapot 
 október 4.-én ünnepeljük az Állatok Világnapját 
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A FÉNY 72 

Kattints: 24. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 
Valamit akkor látunk, ha fényt bocsát ki, mint a Nap, csillagok, a világító 
lámpa – ezek az elsődleges fényforrások; vagy akkor, ha fényt ver vissza, 
mint a Hold, a bolygók, különböző tárgyak – ezek a másodlagos 
fényforrások.  Ez utóbbiaknak nincs saját fényük.  
A kibocsátott fény egyenes vonalban terjed, amíg akadályba nem ütközik.  
Ha egy felületet elér a sugár, akkor háromféle dolog történhet vele: 
visszaverődik, vagy megtörik, vagy elnyelődik. 

FÉNYVISSZAVERŐDÉS  

Visszaverődésnél a beeső és a visszavert fénysugár és a beesési merőleges azonos síkban vannak, és a beesési 
szög nagysága megegyezik a visszaverődési szög nagyságával.  
Visszaverődésnél, amennyiben a felület sima, akkor bizonyos körülmények között látható a tükörkép, 
amennyiben azonban nem sima, akkor a fény szóródik, és nem keletkezik tükörkép. Ezért nem tükröz a fal. 
Síktükörről való visszaverődés esetén mindent a saját méretének megfelelően látunk a tükörben. A keletkezett 
kép mindig a tükör mögött van (úgy látjuk, mintha ott lenne), nem lehet ernyőre vetíteni. A kép látszólagos. A 
tárggyal azonos állású.  
Egy képet látszólagos képnek hívunk, ha róla széttartó sugarak érkeznek a szemünkbe. Egy képet valódi képnek 
hívunk, ha összetartó sugarak alkotják, ekkor ernyőn felfogható. Sok érdekességet tapasztalhatunk, ha a tükröt 
meggörbítjük. A parabolaantenna is lényegében homorú tükör, amely a nagyon messziről érkező sugarakat egy 
pontba, a fókuszba (F) gyűjti. Homorú tükröt legtöbbször akkor alkalmazunk, ha valamit közelről nézve 
szeretnénk nagyban látni. A borotválkozó-, illetve kozmetikai tükör ilyen. 
Ha megfordítjuk a fénysugarak menetét és a fókuszba helyezünk egy fényforrást, akkor a tükör párhuzamos 
fénysugarat állít elő. Ez a reflektor. Domború tükröt akkor használunk, ha nagy teret szeretnénk belátni, amely 
nem előttünk van. Ezért használjuk ezt a visszapillantó tükörben. Itt a tárgyak mérete és a távolsága jóval 
kisebb a valóságosnál.  

FÉNYTÖRÉS  

Ha a fény optikailag ritkább közegből sűrűbbe lép, vagy fordítva, akkor sebessége megváltozik, ezért a fény 
megtörik. Fénytörésen alapul pl. a nagyító, a mikroszkóp, a diavetítő, a fényképezőgép működése, továbbá a 
látásunk is.  
 
Ezekben az eszközökben található fénytörő eszközt lencsének nevezzük – a domború lencse alakja miatt.  
A nagyító esetén a tárgy és a kép a lencse ugyanazon oldalán van, a diavetítés esetén különböző oldalon. 
Az üvegből, műanyagból készült domború lencse levegőben a fókuszba (F) gyűjti össze a párhuzamos 
sugarakat, ezért gyűjtőlencsének is szokás nevezni.  
 
A homorú lencse a párhuzamosan érkező fénysugarakat szétszórja, ezért szórólencsének szokás hívni. A lencse 
nemcsak a látható fényt gyűjti a fókuszpontba, hanem a vele együtt érkező hősugarakat is. A következő részben 
kiderül, hogy fizikai értelemben semmiben nem különböznek. 
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A FÉNY MINT HULLÁM; TÁRGYAK SZÍNE  73 

Kattints: 26-27. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 
Ehhez először megvizsgáljuk, hogy a fény hullám, vagy inkább részecskék áramlása, miközben egyik helyről a 
másikra eljut. 

Emlékeztetőül: a különbség az, hogy a tárgyak nem tudnak elhajlani, 
miközben egy résen/rácson áthaladnak, a hullám igen. 
A rácson (egymás melletti rések sorozatán) áthaladó fény pontosan úgy 
viselkedik, mint a hullám. Bizonyos pontokon fényerősödés, más 
pontokon teljes kioltás látszik. 
 
Vagyis a fény, hullámként terjed.  
Ha a fényhullám, akkor van hullámhossza és frekvenciája. A látható fény 
hullámhossza 380 és 780 nanométer között van.  

A 700 nanométerhez 
úgy jutsz el, ha a 
millimétert 10 000 
részre osztod, és 

ebből veszel hetet. 
A fény színét a 
hullámhossza (és így a frekvenciája is) határozza meg. A 
fehér fényben, mint keverékben meglévő eltérő 
hosszúságú hullámok eltérő módon törnek meg az üvegen. 
A prizmán belül a fehér fény színeire bomlik, majd 
kilépésnél újra megtörik, ennek következtében az ernyőn, 
ahol megfigyeljük, egy teljes színskála látható.  
A hullámhossza miatt legkevésbé a piros, majd a sárga, a 

zöld, a kék, és leginkább az ibolya szín törik meg. A szivárvány is a fehér fény törésén alapul. Az esőcseppben a 
belépő fehér fény megtörik, színeire bomlik, majd kilépnek a fénysugarak. Mindig a piros van felül.  

SZÍNKEVERÉS  

Színkeveréskor két vagy több színből egy keverék színt kapunk. A színkeverésnek két 
fő fajtája van. Összeadó (additív) színkeverésnél a kiindulási színek fényenergiái 
összegződnek.  
Ilyen például a több vetítőből egy ernyőre vetítés; színes televízió; pörgettyű a gyors 
időbeni váltás miatt. Az összeadó színkeverésnél a keverék szín mindig világosabb, 
mint a kiinduló színek bármelyike.  
A három alapszín összeadódásából keletkezik a fehér szín. Kivonó (szubtraktív) 
színkeverés úgy valósul meg, hogy a fénysugár útjába több színszűrőt teszünk, amelyek 
különböző színeket vonnak ki a fehér színből.  
A kivonó színkeverés előfordulásai: festékek keverése, festékek egymásra nyomása, 
színkivonat-készítés, színes fénykép, négyszínnyomás. A kivonó színkeverésnél a 
keverék szín mindig sötétebb, mint a kiinduló színek bármelyike. Fehér fényből 
háromzónás szűrővel állítható elő a fekete.  
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A FOLYADÉKOK  74 

Kattints: 30-31. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 
A folyadékok nagyon sok formában vannak jelen életünkben.  
Az élőlények nagy része víz, a vér áramlása tartja fenn az ember 
szervezetét, a tengerek, óceánok, folyók a legváltozatosabb életformák 
fenntartói.  Ezért érdemes alaposan vizsgálnunk őket. 
A folyadékot alkotó részecskéket sokkal nagyobb erők tartják együtt, mint 
a gázokét.   
Bár könnyen elmozdulnak egymáshoz képest, nem szívesen szakadnak el 
egymástól. Hasonló jelenséget tapasztalhatsz, ha megvizsgálod a csapból 
kifolyó vízsugarat.  
Ha a csapot lassan zárod, akkor azt látod, hogy egész vékonnyá válik a 
vízsugár, és már majdnem elzárod a csapot, amikor megszakad. A 
folyadékok fontos tulajdonsága, hogy gyakorlatilag 
öszszenyomhatatlanok.  
 
Ennek oka, hogy részecskéi szorosan illeszkednek egymáshoz, köztük a 
távolság és a ki nem töltött tér nagyon kicsi.  
Általában igaz, hogy zárt térben lévő folyadékban vagy gázban a 
külső erő okozta nyomás minden irányban gyengítetlenül terjed. Ezt 
mondja ki Pascal törvénye. 

HIDRAULIKUS EMELŐ  

Pascal törvényének elvén működik például a hidraulikus targonca. A hidraulikus gépekkel erőkifejtésünk 
nagyságát megsokszorozhatjuk. A hidraulikus fékeknél is ezt a jelenséget hasznosítjuk. 
Amennyiben az A2 emelési felület lényegesen nag yobb, mint a nyomási oldalon lévő A1 felület, akkor az F2  erő 
is lényegesen nagyobb lesz, mint F1. 
Más szavakkal: a kis felületen kis erővel létrehozott nyomás a nagy felületen nagy erőt jelent. 

HIDROSZTATIKAI NYOMÁS 

A folyadékot nyomja saját súlya, ezért súlyánál fogva nyomás alakul ki benne, amely szintén terjed a 
belsejében és szintén minden irányban hat. Nyugvó folyadék esetén ez a hidrosztatikai nyomás. 
 

A hidrosztatikai nyomásnak a folyadékoszlop magasságától, 
illetve a folyadék mélységétől való függését mutatja az ábra.  
 
 
A hidrosztatikai nyomás: (ph) egyenesen arányos a 
folyadékoszlop magasságával (h) és a folyadék sűrűségével (rf). 
Fontos, hogy csak akkor létezik, ha a folyadéknak van súlya, 
vagyis például súlytalanság esetén nincs. 
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KÖZLEKEDŐEDÉNY  

Az egymással összeköttetésben lévő, felül nyitott edények rendszerét, 
amelyben a folyadék szabadon áramolhat, közlekedőedénynek 
nevezzük.  
 
Közlekedőedényekben a nyugvó, egynemű folyadék minden ágban egyenlő 
magasságban van, feltéve, hogy az edény szárai nem túl szűkek.  
 
„Ezen az elven működnek a vízszintjelzők, a szökőkutak és a repülőgépek 
dőlésmérői is.”  
A hidrosztatikai nyomás miatt, a közlekedő edények elve alapján a test alsó 
felére nagyobb erő hat, mint a felső lapjára.  
 
 

ÁRAMLÁS 75 

Kattints: 32-33. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 
A Bernoulli-törvény 
Megfigyelhetted, hogy a vízcsapból kifolyó vízsugár elvékonyodik, de nem 
alakulnak ki nagyméretű cseppek.  
Ebből több következtetésre lehet jutni. Egyrészt arra, hogy a vízsugár nem 
könnyen szakad el, vagyis a részecskéi közötti összetartó erő nagy. A 
vízsugár felső részén a víz sebessége nyilván kisebb, mint az alsón. A 
gyorsabb víznek az oldalirányú nyomása kisebb. Ez ugyanígy igaz gázok 
esetén is. A jelenséget felfedezőjéről, Daniel Bernoulliról nevezték el.  
 
A Bernoulli-törvény kimondja, hogy ha az áramló folyadék vagy gáz 
sebessége nő, akkor nyomása lecsökken. 

REPÜLÉS  

A szárny alakja miatt a szárny felett gyorsabban áramlik a 
szárnyhoz képest a levegő, mint alatta, ezért a szárnyra kifejtett 
nyomása kisebb.  
Vagyis a levegő alulról nagyobb erővel hat a szárnyra 
felfelé, mint felülről lefelé. 
Amennyiben a két erő különbsége nagyobb, mint a gép súlya, 
akkor a gép megemelkedik. Ehhez kell az elegendően nagy 
sebesség.  
Ezért marad fenn a repülő, ha elég gyors, és esik le, ha lassú.  
A szárny állásától függően különböző örvénylések is 
befolyásolhatják a repülést. 
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SZIVÁRVÁNY 76 

Kettős fénytörés a vízcseppben, így alakul ki a szivárvány. 
A szivárványt egy-egy zápor alkalmával a magasból aláhulló apró, 
gömb alakú vízcseppeken megtörő fény okozza. 
Egyszerű légköroptikai jelenség, amely néha lélegzetelállítóan 
szép.  
Ahhoz, hogy a szivárványt a természetben megfigyelhessük, 
először is szükség van egy záporra vagy zivatarra és az ebből 
hulló csapadékra. (De azért ne feledkezzünk el arról sem, hogy 
lehet vízesés vagy akár szökőkút mellett is szivárvány!)  
René Descartes neve ismertebb, aki 1637-ben mutatta be, hogy a 
főszivárvány keletkezésénél a fény először megtörve behatol a 
vízcseppbe, majd annak belső felületén egyszer visszaverődik és utána ismételt fénytöréssel kilép belőle, végül 
irányváltozás nélkül jut be szemünkbe.  
A napfény különböző fénysugarakból összeálló kevert fény. Ezeket a különböző színű fénysugarakat egy prizma 
különböző módon töri meg.  
 

Más szóval a különböző színű fénysugarak különböző 
úton haladnak át a prizmán. Amikor kilépnek a 
prizmából a színes fénysugarak különböző módon 
törnek meg, de mindig ugyanabban a sorrendben.  
A törés szöge minden egyes színnél állandó.  
 
A kék fénysugár eltérülése nagyobb, mint a sárgáé, a 
sárgáé nagyobb, mint a vörösé.  
Ez a fény diszperziójának (színszóródás) jelensége.  
A prizmából kilépő fénysugarak a kevert fény folytonos 
színképét, spektrumát mutatják, mely a vöröstől az 
ibolyáig terjed. 

 
„A szivárványoknak két jellemző tulajdonsága van: hogy szépek és rövid ideig tartanak. 
Ehhez képest a tajpeji Chinese Culture University professzorai és hallgatói egy igazi csodát élhettek át múlt 
héten, amikor egy szivárvány kilenc órán keresztül pompázott a hegyek között, írja a BBC.” 77 

KETTŐS SZIVÁRVÁNY  

Néha egy halványabb és vastagabb másodlagos szivárvány is látható.  
A kettős szivárványokat az okozza, hogy a fény egy része a csepp 

elejéről is visszatükröződik, 
és 50-53°-ban távozik.  
 
A második tükröződés 
eredményeként, a 
másodlagos szivárvány színei 
fordítottak, a kék van kívül és 
a vörös belül. 
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GÁZOK 78 

Kattints: 28. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 

Mindennapi életünkben anyagok vesznek körül 
bennünket, amelyeket általában látunk, 
megtapinthatunk. 
A levegő azonban, amelyre alapvető szükségünk van, 
láthatatlan. A 18. században kísérleti úton 
bizonyították, hogy a levegőt többféle gáz alkotja. 

GOLYÓMODELL: A GÁZOK  
HŐMÉRSÉKLETE  

Ha egy kellemetlen szagú gázt tartalmazó edényt 
kinyitunk, a szag hamarosan betölti az egész szobát.  
A jelenséget legegyszerűbben a golyómodellel 
magyarázhatjuk. Eszerint a gázt alkotó részecskék, 
mint apró golyók szabadon elmozdulhatnak 
egymáshoz képest, mivel az ütközéseket leszámítva nincsenek egymással kölcsönhatásban, és nagyon távol vannak 
egymástól. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy a levegőnek – mint minden gáznak – van hőmérséklete. A hőmérséklet(jele: T) a testek 
hőállapotát leíró fizikai mennyiség.  
A hőmérsékletet Daniel Bernoulli svájci fizikus a 18. században a részecskék mozgásának sebességével hozta 
összefüggésbe. Minél melegebb a gáz, részecskéi annál nagyobb sebességgel száguldoznak véletlenszerűen. 
A hőmérséklet számszerű értékét hőmérővel mérhetjük meg. 
A Föld nagy részén a Celsius-skálát használják. A Celsius-skála alappontjai: a jég olvadáspontja (0 °C) és a víz 
forráspontja (100 °C). 

HŐMÉRSÉKLET, NYOMÁS,  TÉRFOGAT  

A lőfegyverek és a szivattyúk elterjedése irányította a figyelmet a gázok nyomására.  
A golyómodell szerint a száguldozó gázrészecskék ütközéseik miatt erőt fejtenek ki a falra (vagy bármely más testre). 
Ez okozza a gáz nyomását (jele: p). A nyomás általában annak jellemzője, hogy egy adott erő mennyire nyom egy 
adott felületet, vagyis az erő (F) és a felület (A) hányadosa. 
Jelekkel: p = F/A, mértékegysége: pascal (jele: Pa). 
A feszesre fújt gumiabroncs a tűző napon megfeszül, és a nagy nyomás miatt meg is repedhet. Állandó térfogatú 
gázmennyiség hőmérsékletének és nyomásának kapcsolatát Gay-Lussac (ejtsd: gé lüszák) francia fizikus vizsgálta. 
Állandó térfogat mellett a gáz nyomása és kelvinben mért hőmérséklete egyenesen arányos, vagyis hányadosuk 
állandó. Ez Gay-Lussac (második) törvénye. 
Egy gázmennyiség harmadik jellemzője a térfogata (jele: V), mely akkora, mint az általa kitölthető téré (például az 
edényé, amibe be van zárva).  
Amikor állandó nyomáson növeljük a hőmérsékletet (közelítőleg ilyen a gyengén felfújt lufi esete, ha kitesszük a 
napra), ahogy melegszik, egyre nagyobb lesz a térfogata. Állandó nyomás mellett a gáz térfogata és kelvinben mért 
hőmérséklete egyenesen arányos, vagyis hányadosuk állandó. Ez Gay-Lussac első törvénye. 
  

                                                             
78  

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok
https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21660839900
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d


SE Bókay János Szakgimnáziuma/Budapest/Távoktatás   Komplex természettudomány 
 

49 
Szerkesztette: Mester Ildikó szaktanár   2020.05.06. 
Felhasznált szakirodalom: Természettudomány tankönyv/Segédlet a szakgimnáziumi komplex természettudomány tantárgyhoz (Csak digitális kiadás!) 
Szakgimnázium 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam/OFI Eszterházy Károly Egyetem, 2018. 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok;  https://www.nkp.hu/letoltheto_tananyag/21660839900 

ATOMCSOPORTOK 79 

Kattints: 48-49. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 
A szerves vegyületek gyakran nagyszámú atomból állnak. Ezek puszta felsorolása éppoly keveset árul el a molekula 
tulajdonságairól, mint ha egy mozaikképről csak annyit tudnánk, hogy milyen színű mozaikkockákból hány darab 
alkotja.  
A legfontosabb a szerkezet: az alkotórészek egymáshoz viszonyított helyzete. Jean Dumas 19. századi francia 
vegyész javasolta, hogy a bonyolult molekulát bontsuk képzeletben atomcsoportokra.  
Ezek közt vannak olyan molekularészletek (funkciós csoportok), melyek jellegzetes fizikai és kémiai tulajdonságokat 
okoznak, bármely molekulában jelenjenek is meg. Éppen ennek alapján lehet felismerni őket, majd összerakni 
belőlük a molekulát. 
 
„Szeretet és gyűlölet” 
Az anyagok tulajdonságai közül sok a molekulák között ható vonzóerő nagyságától is függ. Ha ez jelentős, nehéz 
elválasztani egymástól a molekulákat.  
Ezért az ilyen anyagoknak magas a forráspontjuk, megolvasztásuk és párologtatásuk sok energiát igényel, lehetnek 
viszkózusak (sűrűn folyók). 
A vonzóerő a semleges, töltés nélküli molekulák közt kicsi. 
 
Az ilyen molekulákat pólus nélküli, más szóval nem poláris (apoláris) molekuláknak nevezik.  
 
Ilyenek például az azonos atomokból álló molekulák (pl. N2, O2).  
A bonyolultabb molekulákat nem polárissá teszik azok az atomcsoportok, melyek csak szénből és hidrogénből állnak. 
Ilyeneket tartalmaznak: 

 a szénhidrogének (pl. a benzin),  
 a festékek,  
 lakkok,  
 gyanták,  
 viaszok  
 zsírok alkotórészei 

 
Ha a molekulában más elemekkel például oxigénatom kapcsolódik, 
ez kissé maga felé húzza a másik elem elektronjait, így az oxigén 
körül negatív, a molekula másik részén pedig pozitív töltéstöbblet 
alakul ki.  
 
A molekula kétpólusúvá, polárissá válik.  
A poláris molekulák ellentétes töltései vonzzák egymást, ezért köztük a vonzóerő jóval nagyobb, mint a nem poláris 
molekulák között.  
 
Poláris molekula például a víz (H2O) és az ecetsav (CH3COOH). 
A poláris molekulákból álló anyagok polárisakban, a nem polárisok pedig nem polárisokban oldódnak jól: „hasonló a 
hasonlót szereti” (a tőle különbözőt pedig nem).  
Hasonlóan polárissá tehet egy molekulát a nitrogén, fluor, klór, bróm vagy jód jelenléte is. 
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MOLEKULAÓRIÁSOK  80 

Kattints: 52-53. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 
Amikor az élőlények felépítik testüket, kis alapegységeket kapcsolnak össze nagy molekulává (szintézis). Amikor 
emésztenek, akkor a nagy molekulákat alkotóegységeikre bontják. Óriásmolekulák alkotják izmainkat, bőrünket, 
táplálékaink, ruháink és használati eszközeink egy részét is. 
 

A LEGGYAKORIBB SZERVES ANYAGOK 

Robert Hooke angol természettudós 1665-ben megjelent művében mikroszkóp segítségével tett felfedezései között 
lerajzolta a parafa kamrácskáit (celluláit) is. 
 
Mai tudásunk szerint ezek a 
parafa elhalt sejtjeinek sejtfalai 
voltak.  
 
Ezeket nagyrészt a cellulóz, a 
leggyakoribb szerves 
óriásmolekula építi fel.  
 
A cellulózt csak gombák és 
egysejtűek képesek 
alkotóegységeikké: 
szőlőcukorrá bontani.  
 
Szőlőcukorból viszont másféle 
óriásmolekulák is felépíthetők.  
 
Leggyakoribb közülük a 
keményítő, a lisztes magvú 
növények és a burgonya tartalék tápanyaga, ezeket szénhidrátoknak nevezzük 
 
 
Ebben a fejezetben találkoztunk néhány óriásmolekulával:  

 a sejtfalat és növényi tartószerkezeteket felépítő cellulózzal 
 a tápanyagként hasznosuló keményítővel 
 a sokcélú műanyagokkal 
 néhány fehérjetípussal, mint amilyenek az enzimek, izmaink alkotói 
 a fehérjék szerkezete fontos és külső hatásokra könnyen sérül, megváltozik 
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ANYAGCSERE 81 

Kattints: 58-59. oldal 
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Az anyagáramlás szervezetünk belsejében is végbemegy. Miképpen működnek együtt szerveink? A folyamatokat a 
rajz betűjelei mutatják, a nyilak a vér által közvetített anyagáramlás irányát. 
Testalkat és lelki béke 
A szervezet felépítő és lebontó folyamatai együttesen alakítják ki testünk 
látható és láthatatlan arányait, a testalkatot.  
Ez részben a táplálkozástól és a mozgástól függ, részben örökletes 
sajátosság. Örökletes vonásaink elfogadása az elégedett élet egyik lelki 
feltétele. A testalkat nem mindig egyezik az önmagunkról alkotott ítélettel, 
a testképpel.  
A túlsúly például főleg a mozgásszegény életmód következménye, lehet és 
kell is tenni ellene. Az önmagunkról alkotott kép viszont társas 
kapcsolataink útján, sokszor a reklámok hatására is formálódik.  

 Aprítás növeli a felületet, így a tápanyagok hozzáférhetővé válnak az 
emésztőnedvek számára. Az alapos rágás mellett ezt szolgálja az epe 
(A*) is, mely apró cseppekre oszlatva tartja a zsírokat, olajokat. 

 Emésztés. A szerves tápanyagmolekulák kisebb szerves egységekre 
bontása (hidrolízise). Három emésztőnedv – a nyál, a gyomornedv és 
a hasnyál – végzi (kék nyilak). 

 Felszívás. A megemésztett tápanyag a bélcsatornából a keringési 
rendszerbe (többnyire közvetlenül a vérbe) jut. Víz és sók is 
felszívódnak (zöld nyilak). 

 Szállítás, raktározás, átalakítás. A felszívott anyagokat a vér szállítja. A 
vérben áramló anyagok (piros nyilak) fölöslegét (többek között) a máj 
raktározza, és később szükség szerint visszajuttatja a vérbe. A máj 
feladata a méreganyagok (pl. alkohol) lebontása, ártalmatlanítása, és 
a tápanyagok szükség szerinti átalakítása is. Vannak olyan anyagok – 
például a vitaminok –, melyeket a máj nem tud előállítani más anyagokból. Ezeket (vagy ezek előanyagait) a táplálékkal kell 
felvennünk.  
Hasznosítás. A tápanyagok hasznosítása minden sejt belsejében zajlik. Vagy testünk felépítésére használjuk az anyagokat (pl. 
izmosodás, növekedés), vagy biológiai oxidációjuk révén energiát nyerünk. 

 A kiválasztás a vérbe került anyagok fölöslegének eltávolítása, a 
helyes arányok fenntartása. Ha például sok vizet iszunk, a fölösleg a 
vizelettel távozik, ha pedig szomjazunk, a vizelet mennyisége csökken. Így 
vérünk nem hígul fel, de nem is lesz töményebb. Fő kiválasztó szervünk a 
vese, de anyag távozik a tüdőn át 

(szén-dioxid) és a verejtékkel is. 
 A salakanyagok ürítése 

során a táplálék meg nem 
emésztett része távozik. 
 
 

kép: 82 
OKOSTÁNYÉR® – Új magyar táplálkozási ajánlás 83 
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ATOMI FIZIKA A MINDENNAPOKBAN 84 

Kattints: 76-77. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

A RADIOAKTÍV ANYAGOK  ALKALMAZÁSA  

A radioaktivitás oka és forrása a nem stabil atommag, vagyis az az állapot, amelyben a protonok és neutronok 
aránya nem felel meg az energiaminimum elvének.  
Az ilyen atommagok alfa-, béta- vagy gamma-sugárzással csökkentik energiájukat.  
A méretükből adódóan az alfa-részecskéket már egy papírlap is megállítja, a béta-bomlás 
során keletkező részecskének megállításához, elnyeléséhez már fémlemez szükséges, a 
gamma-sugárzás áthatoló képessége a legnagyobb.  
alfa- és béta-sugárzás ionizáló sugárzás, hiszen töltéssel rendelkező részecske keletkezik az 
alfa- és béta-bomlás során, amelyek befogása ionokat hoz létre.  
A radioaktivitás ott befolyásolja legjobban a környezetét, ahol energiáját leadja, vagy ott, ahol 
molekulák, atomok szerkezetét változtatja meg. Ezért az egyes radioaktív sugárzásoknak más 
és más a hatásuk az élő szervezetre. 

A RADIOAKTIVITÁS  JELLEMZŐI  

 Felezési idő: azt az időt, amely alatt egy radioaktív anyagban a radioaktív magok száma a kezdeti érték felére 
csökken, felezési időnek nevezzük, ami jellemző az adott izotópra. 
A különböző radioaktív anyagok felezési ideje 100 millió év nagyságrendtől a másodperc milliárdod részéig 
terjedhet. Általában stabil magoknak tekintik azokat, melyek felezési ideje a technikai felezésiidő-maximumnál 
nagyobb, és instabil radioaktív magoknak azokat, melyek felezési ideje ennél kisebb. 

 Aktivitás: Egy adott radioaktív anyag aktivitásán az időegység alatt bekövetkező bomlások számát értjük. 
Mértékegysége: Bq (becquerel; 1/s). 1 Bq az aktivitása annak az anyaghalmaznak, amelyben másodpercenként 
egy atommag bomlik szét. 

 Dózis: A sugárzásból 1 kg anyag által elnyelt energia mennyisége. A biológiai szövetben elnyelődött sugárzás 
mértékegysége Sievert, jele Sv. (A természetes háttérsugárzás éves világátlaga 2,4 mSv.) 

 Élettani hatások: Az ionizáló sugárzások hatására képződött ionok reakcióképesek, és meg tudnak változtatni 
olyan biológiailag fontos molekulákat, mint a nukleinsavak és az enzimek, amelyek fontos szerepet játszanak az 
öröklődésben, a fehérjetermelésben, a biológiai folyamatokban.  

 A sejtek mindenkori érzékenysége változó. Az élő szervezetek fiatal korban nagy sejtosztódási aktivitásuk miatt 
általában érzékenyebbek, mint a felnőtt szervezetek. 

 A vérképzés a nagy dózisú sugárzástól megszűnhet. Dózistól függően a regeneráció 5-6 nap múlva kezdődik 
meg. A nyiroksejtek eltűnnek, 5 nap múlva jelennek meg ismét. A pajzsmirigy is igen sugárérzékeny, rákos 
szövetburjánzása indulhat meg.  

 A tüdőből a radioaktív por köhögéssel nem képes kiürülni – ami megnöveli a tüdőrák kialakulásának kockázatát. 
A mellben – elsősorban a nőknél – a tejmirigyekben felhalmozódó cézium és ruténium 10–20 éven belül rákot 
okoz.  

 Az ivarmirigyek is jelentősen károsodhatnak: nemzőképtelenség következhet be, mivel a herék 
csírasejttermelése megszűnhet. Jelentős dózisú sugárzás hatására a petefészek tömege csökken, a tüszők 
zsugorodnak, roncsolódnak az öröklődési anyagok. Így torzszülöttek jöhetnek világra akár több nemzedéken 
keresztül is. A csontok rendkívüli sugárérzékenysége a vérkép megváltozásával magyarázható. A bőrön okozott 
elváltozások a következők lehetnek: gyulladás, pigmentáció, szőrzet kihullása. 
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RADIOAKTIVITÁS ALKALMAZÁSA  

 Egészségügy: A radioaktivitást az egészségügy is felhasználja. Az orvosi vizsgálatok nagy részénél (mint például a 
rendkívül elterjedt komputertomográf (CT) és röntgendiagnosztikai vizsgálatok esetében) szervezetünket egy-
egy alkalommal a vizsgálattól függően 0,02–12mSv dózis éri. 

 Kormeghatározás: A módszer lényege a következő: ha a kozmikus sugárzás hatására létrejövő neutronok a 
földi atmoszférán áthaladva beleütköznek a nitrogén atommagjába, akkor a nitrogénatom 14-es tömegszámú 
szénizotóppá alakul át. Ez a szénatom instabil, radioaktív: béta-bomlással, 5730 éves felezési idővel bomlik. A 
tápláléklánccal a szén bejut az élő szervezetbe, s az élő szervezetek szénizotóp-tartalma állandó értékű. 
A stabil 12C izotóp aránya a radioaktív 14C izotóphoz viszonyítva 1012 : 1. A halál beállta után a szervezet már 
nem vesz fel több szenet, ezért a 14C részaránya állandóan csökken. A két szénizotóp arányának radiometrikus 
meghatározása adja meg a vizsgált anyag korát. 

ÁRAMLÓ ELEKTRONOK A MINDENNAPOKBAN 85 

Kattints: 78-79. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

AZ ELEKTROMOS ÁRAM  

Töltések egyirányú áramlását elektromos áramnak nevezzük. Az elektromos áramot az áramerősség jellemzi.  
Az áramerősség a vezető keresztmetszetén egységnyi idő alatt áthaladó töltésmennyiséget jellemző fizikai 
mennyiség. Mértékegysége az amper (A).  
 
Elektromos ellenállás 
A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó. Az elektromos ellenállás 
azt mutatja meg, hogy egy adott vezető mekkora mértékben akadályozza az elektronok szabad áramlását. 
Elektromos ellenállás szempontjából az anyagokat vezető, szigetelő és félvezető kategóriákra osztjuk. 
Az ellenállás jele: R, mértékegysége: Ω (ohm) 
 

 Vezetők: Jó elektromos vezetők azok az anyagok, amelyekben a töltéshordozók (elektronok, ionok) könnyen tudnak 
vándorolni. Jó vezetők például a fémek, az emberi test, a grafit, a hígított savak, a sóoldatok, a tengervíz. Fémes vezetés: 
Atomi állapotban az elektronok az atommag közelében maradnak, meghatározott energiaértékkel rendelkező “héjakon” 
helyezkednek el. Fémek esetén a rácsba rendeződött atomok magjától legtávolabb lévő, úgynevezett vegyértékelektronok 
sok atommag közös vonzása alá tartoznak, ezért kevésbé helyhez kötöttek. 

 Szigetelők: A jó szigetelőkben a töltéshordozók csak nagy feszültség hatására képesek elmozdulni, pl. kréta, porcelán, 
szárított növények, száraz papír, üveg, desztillált víz. 

 Félvezetők: Olyan anyagok, amelyek ellenállása a fémeké és a szigetelőké között van (kb. 10-3–107 Ω/cm), és amelyekben a 
szabad töltéshordozók sűrűsége bizonyos hőmérsékleti határok között a hőmérséklet emelkedésével növekedik, vagyis az 
ellenállásuk ebben a hőmérsékleti tartományban a hőmérséklet növekedésével csökken. A számítástechnika ma teljes 
egészében a félvezetőkre épül. 

 

A segítségnyújtás lépései áramütés esetén  
1. Segítségkérés 
2. Kiszabadítás az áramkörből: áramtalanítás, biztosíték lekapcsolása, vagy valamilyen szigetelő anyaggal elhúzni vagy 

eltolni a sérültet 
3. Elsősegélynyújtás 
4. Mentők: 104; általános segélyhívó értesítése a 112 
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ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÉKONYSÁG (AZ ÖRÖKLŐDÉS)86 

Kattints: 83-83. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 
„Nem esik messze az alma a fájától” – tartja a mondás.  
Valójában mely tulajdonságaink öröklődnek és milyen mértékben? A válaszadáshoz olyan jellegeket kerestek, 
amelyeket nem vagy alig befolyásol a környezet változása. Tegyük fel, hogy sajátságaink mindegyikét az örökítőanyag 
egy darabja, egy-egy gén okozza! Ekkor a tulajdonságok eloszlásából következtethetünk a gének eloszlására. A 
látható forma alapján fölismerhetjük a láthatatlan terv egy-egy részletét. 
 
Amit öröklünk: belső lehetőségeink 
Tulajdonságaink egy része erősen függ környezetünktől, életmódunktól. Ilyen például az izomerő, a mesterségbeli 
tudás. Más jellemzőink öröklöttek, ezeket nem vagy alig befolyásolja a környezet. Ilyen például a szemszín vagy a 
vércsoport. 
Legtöbb tulajdonságunk úgy jön létre, hogy öröklött lehetőségeinkből több-kevesebb megvalósul. Így például egy 
öröklötten jó térlátású emberből kiváló mérnök lehet – de csak akkor, ha megfelelő képzésben részesül. 
Rendellenességek, hibák is öröklődhetnek, például a vérzékenység (a véralvadás zavara). Sok betegségnek csak a 
hajlama öröklődik: ekkor a betegség megjelenésének valószínűsége nagyobb az átlagosnál, de nem biztos, hogy be is 
következik. 

GENETIKA 

Az öröklődés szabályait kutató tudományág a genetika (a görög genao jelentése: szülök, létrehozok, okozok).  
Az elnevezés gróf Festetics Imre 18. századi magyar természetkutatótól 
származik. Azt az elképzelést tükrözi, hogy a sejtjeinkben rejtőző gének 
okozzák az öröklött jellegeket.  
 
87A gének kódolják azt az információt, mely a fehérjék szintéziséhez 
szükséges. Ennek bár nagy szerepe van benne, mégsem kizárólagosan 
határozza meg az élőlény fenotípusát. A „kódolni valamit” kifejezés azt 
jelenti, hogy egy gén tartalmazza az egy adott fehérje felépítéséhez 
szükséges instrukciókat. Megjegyzendő, az "egy gén, egy fehérje" elv 
túlzottan leegyszerűsítettnek tűnik, hiszen egy gén több terméket is 
produkálhat, a transzkripció szabályozásától függően.       kép: 88 
 
Az öröklés szabályait Gregor Mendel természettudós írta le először a 19. században.  
Ekkor már tudták, hogy minden ivarosan szaporodó élőlény két ivarsejt egyesüléséből jön létre. Ezért 
tulajdonságainkat két gén (egy apai és egy anyai eredetű) kölcsönhatása szabja meg. Testi sejtjeink kétszeres 
génállományt hordoznak (diploidok). Az állati vagy emberi ivarsejtek keletkezésekor a gének száma megfeleződik, és 
egyszeres génállományú, más néven haploid sejtek jönnek létre.  
Bármelyik génnek létezhet többféle változata. Ezek ugyanazon jelleg eltérő változatait hozzák létre (például barna, 
kék, zöld, szürke szemszínt). Ha egy élőlény mindkét szülőtől azonos típusú génváltozatot kap, homozigóta lesz.  
Az is lehet, hogy az apai és az anyai eredetű génváltozat különböző, ekkor (erre a jellegre nézve) heterozigóta az 
egyed. 
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AZ ÉLETÚT KEZDETE ÉS  VÉGE 89 

Kattints: 93-94. oldal 
https://www.nkp.hu/api/media/file/e4afb2b298f5b508d7cb8ab0547d6ce7d130378d 

 
A KEZDET 

A tüszőből kiszabadult petesejt a petevezeték tölcséres nyílásába kerül.  
A petevezeték összehúzódásaival és a falát borító csillók csapkodásával 
egyaránt a méh felé sodró áramlást kelt.  
A petesejt az ovulációt követő napon termékenyíthető meg.  
A hímivarsejtek mozgását az áramlás és a petesejt kémiai vonzása 
irányítja.  
Ha a megtermékenyítés bekövetkezik, a zigóta már útközben osztódni 
kezd. Miután a keletkező csíra beágyazódik a méh nyálkahártyájába, 
megkezdődik a várandós állapot.  
A várandós állapotra utaló legfontosabb jel a havi vérzés elmaradása.  
A mellek érzékennyé válnak, megnőnek.  
Az úgynevezett terhességi teszt egy, a méhnyálkahártya által termelt 
hormon jelenlétét mutatja ki, mely a beágyazódást követően jelenik meg 
a vérben és a vizeletben is. 
 

A MAGZAT ÉLETE 
 
Az emberi embriót 8 hetes kora után magzatnak nevezik. A magzat önálló lény, de sajátos helyzetben van. Szíve ver, 
megindul a vérképzése, idegsejtjei osztódnak, hormonokat termel, és immunrendszere segítségével megtanulja 
fölismerni saját sejtjeit. Több fontos életműködést azonban az anyai szervezet végez el helyette.  
Az oxigén és a tápanyagok a méhlepényen keresztül az anya véréből érkeznek, a bomlástermékek oda távoznak.  
A tüdő, a bélcsatorna az oda nyíló mirigyekkel és a vese ezért magzati korban nem vagy alig működnek, de készen 
kell állniuk arra, hogy a születés percétől kezdve ellássák feladatukat. 
A méhlepény szűrő: megakadályozza az anya immunrendszerének fellépését a magzattal szemben. A vér alakos 
elemeit (a vérsejteket) és a vérplazma nagyobb fehérjéit (a legtöbb antigént) ugyanis nem engedi át, így általában 
sem a magzat, sem az anya szervezetén belül nem jön létre immunválasz. 

HÁZI FELADAT: NÉZD MEG A FILMET! 90 

Kattints: 17 perces film 
 

Címe: A méhen belüli fejlődés HD (biologika, ontogenezis) 

 
FELADAT: Készíts 8-10. mondatban fogalmazást a látottakról! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pgyJHg-RQds 
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FEJLŐDÉS ÉS ÖREGEDÉS  91 

A szervezet fejlődését belső genetikai program és a környezet kölcsönhatása irányítja. Belső program vezérli például 
a mozgást, járást segítő idegpályák érését vagy a csontok növekedését.  
 
A serdülőkor (pubertás) kezdetét a nemi érettséghez kötik. Biológiai jele lányoknál az első havi vérzés, fiúknál az első 
magömlés. Gyors ütemű növekedéssel, sokszor viharos lelki változásokkal járó fejlődési szakasz. A hosszanti 
növekedés a felnőttkor elérésekor áll le. Az öregedés okait ma is kutatják. 
Az öregedő szervezetben nemcsak a növekedés üteme lassul, hanem – növekvő eséllyel – működészavarok is 
föllépnek. 
A rendellenességek típusa és megjelenésük időpontja kiszámíthatatlan, de valószínűségüket befolyásolhatjuk 
életmódunkkal. A hiba felhalmozódás elmélete szerint az öregedés az életfolyamatok során véletlenszerűen 
keletkező és fölhalmozódó károsodások következménye.  
Hibákat okozhatnak például a biológiai oxidáció során keletkező reakcióképes molekulatöredékek, a szabad gyökök. 
A szabad gyökök keletkezését bizonyos hatások gyorsítják (ultraibolya sugárzás), mások viszont csökkentik, ezek 
élethossznövelő és egészségmegőrző hatásúak (antioxidánsok, A-, C- és E-vitamin, kalóriaszegény táplálkozás).  
Az idősödő szervezet immunrendszerének aktivitása csökken, ami a fertőzésekkel szembeni nagyobb érzékenységet 
okozza. Az idegrendszerben a sejtek és kapcsolataik száma is csökken, ez azonban nem feltétlenül jelenti az értelmi 
vagy érzelmi működések zavarát, lényeglátáshoz is vezethet. 
 

Összegzés 
Az ember élete másokkal való kölcsönhatásban bontakozik ki. A méhen belül az anya táplálja, születése után 
közvetlen környezete reakcióit utánozza (vagy azokkal szegül szembe), gyermek- és serdülőkorban a csoportos 
viselkedés szabályait tanulja, felnőttkorban a párkapcsolat és gyermeknevelés alakítja személyiségét, időskorban 
pedig tapasztalatai átadásával gazdagítja környezetét és önmagát. 
 

Őszinte ráncok, avagy szépen öregedni is tudni kell 92 
 
Az arcok mesélnek. Hogy miről? Megélt tapasztalatokról, harmóniáról, elégedettségről, méltóságról, önelfogadásról. Arcok, 
amiken látszik az öregedés, mégis szépséget sugároznak. A felfújt orcák, a simára feszített bőr, a virsli ajkak divatja lassan 
lecseng. 

 
93Az öregedés önmagában nem betegség! Egészséges életmód fenntartásával van mód az egészséges öregedésre! 

 Mozogjon rendszeresen! Soha nem késő elkezdeni! Ennél hatásosabb fiatalító módszer valószínűleg nem létezik. A mozgás 
kondícióban tart, jót tesz a bőrnek és már napi húsz perc séta csökkenti a szív és érrendszeri megbetegedésének kockázatát. 

 Táplálkozzon egészségesen és mértéktartóan! 65 éves kor felett már általában 25 százalékkal kisebb a szervezet 
energiaigénye. A plusz kilók megterhelik az ízületeket és számtalan betegség előfordulásának kockázatát növelik. 

 Tűzzön ki új életcélokat, igyekezzen optimista és kiegyensúlyozott maradni! Válasszon hobbit, ne zárkózzon el az élet 
semmilyen területétől, továbbra is vegyen részt közösségi programokban. 

 Töltse tevékenyen mindennapjait! Minden nap tornáztassa az agyát! Azok, akik nyugdíjazásuk után is találnak maguknak 
elfoglaltságot pl.: önkéntes munkát vállalnak, nemcsak hasznosnak érzik magukat, hanem egészségesebb és hosszabb életet 
élnek. 

 Javasolt az aktív pihenés, a relaxálás, a jóga, a meditáció, a családi és baráti kapcsolatok megőrzése! 
 A jó kedély, a pozitív gondolkodás is segíthet a lelki béke megtalálásában és megőrzésében. 

 

SZER-ETET!  
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…ÉS AMIRE NEM SZÁMÍTOTTUNK! 

TÁJÉKOZTATÁS A TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKARENDRŐL  
94

 

 
http://www.bokaysuli.hu/hirek/ 

 

„Tisztelt Szülők, kedves Diákok!  
2020. március 16-tól tantermen kívüli digitális munkarend lépett érvénybe. 

„Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a KRÉTA-naplón keresztül érkező üzeneteket, dokumentumokat, 
iskolánk honlapját, valamint az osztályfőnökkel eddig megszokott kapcsolattartási fórumokat. 
Az eljárásrenddel, értékeléssel, számonkéréssel, a tanuló digitális jelenlétével kapcsolatban az alábbi eljárásrendből 
tájékozódhat részletesebben: 
Eljárásrend-digitális-oktatási-munkarend-idején-1Download 
Az iskolában folyamatos vezetői ügyeletet biztosítunk munkaidőben. Kérjük, hogy –  nappali és felnőttoktatás esetén 
egyaránt – ne személyesen keressenek minket, hanem telefonon vagy e-mailben jelezzék felmerülő kérdéseiket, 
problémáikat.” 
 

Az EMMI hivatalos tájékoztatója a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatban 
 

http://www.bokaysuli.hu/hirek/az-emmi-hivatalos-tajekoztatoja/ 
 
 

ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEZDÉSEK 
http://www.bokaysuli.hu/wp-

content/uploads/2020/03/COVID19_altalanos_ovintezkedesek_EMMI_20200311.pdf 
 
 
 

Tájékoztató oldal a koronavírusról 95 
 

https://koronavirus.gov.hu/ 
 

A magyar kormány operatív törzset hozott létre az új koronavírus elleni küzdelem érdekében. 
Ezen a honlapon hiteles és naprakész információkat talál a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges 

lépésekről és teendőkről a panaszok esetén. 
Tegyünk mindannyian az egészségünkért! 

 
Információs vonalak: 

 06 80 277 455  06 80 277 456 
koronavirus@bm.gov.hu 
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