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Ebben a gyűjteményben a legfontosabb környezetvédelmi témájú ünnepnapokat gyűjtöttem 
össze. 

Azokat a napokat találod itt, amelyeket 2020-ban és az azt megelőző években a világ 
környezetvédői kampányokkal, tudásmegosztással aktívan használtak szemléletformálásra. 

Látni fogod, hogy sok nemzetközi ünnepnél nincs olyan magyar nyelvű oldal, amely 
kifejezetten az adott környezetvédelmi témáról és az évente frissülő ünnepi kampányról 
szól. Miért ne lehetnél te az, akinek a nevéhez kötődik ez a jeles zöld nap?  

Nem találod a listában azokat a jeles napokat, amelyek 

 pár éve nem kaptak semmilyen figyelmet, 

 csak rövid esemény-hírként jelennek meg a világhálón, 

 különböző dátumokon ünneplik a világon, 

 nincs megbízható információ az ünnepnap eredetéről, történetéről. 

Mire használhatod ezt a listát? 

1. Év közben egyszerűen és gyorsan megtalálod azokat a témákat, nemzetközi 
kampányokat, amelyekről érdemes neked is megemlékezned, kommunikálnod. 

2. Könnyen és időben ki tudod válogatni azokat a kampányokat, amelyek a saját 
környezetvédő tevékenységedhez kapcsolódnak, így aktív részese lehetsz a 
nemzetközi szemléletformálásnak. 

Minden ünnepnél megtalálod a legfontosabb információkat: 

 Miről szól a zöld jeles nap? 

 Van olyan szervezet, amely alapítóként vagy szervezőként aktív az ünnepnaphoz 
kapcsolódó események koordinálásában? 

 Van az ünnepnek, az ahhoz kapcsolódó nemzetközi kampánynak önálló oldala? 

 Van olyan magyar nyelvű oldal, ami közvetlenül az ünnepnapról szól, vagy az ahhoz 
kapcsolódó alapvető tudást összegzi? 

Kérlek, hogy ezt a dokumentumot ne terjeszd! Ha segítségedre van, és szívesen 
megosztanád ismerőseiddel, akkor ajánld nekik a http://zoldtartalom.hu/ oldalt, ahonnan ők 
is ingyenesen letölthetik. 

Remélem, hogy ez a lista megkönnyíti szemléletformáló munkádat és online 
kommunikációdat! 

 

Burgmann Nóra 

  

http://zoldtartalom.hu/
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Február 1. A Tisza Élővilágának Emléknapja 

Mi ez? 

Ezen a napon a magyar természetvédelem egyik legnagyobb katasztrófájára emlékezünk. 
2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál 
tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a 
Tisza folyókat. Ez a szennyeződés február 1-12. között vonult le a Tiszán ökológiai 
katasztrófát okozva a folyó élővilágában. 
 
Kapcsolódó szervezet: Magyar Országgyűlés határozata 
 
Az ünnepnapról magyarul: 
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_tisza_elovilaganak_emleknapja 

 

Február 2. A Vizes Élőhelyek Napja - World Wetlands Day 

Mi ez? 

1971. február 2-án a vízimadarak pusztulásáért aggódó 18 ország az Iráni Ramsar városában 
aláírta a "Ramsari Egyezményt", melyben közös célként határozták meg a nemzetközi 
jelentőségű vizes élőhelyek védelmét. 
 
Kapcsolódó szervezet: Ramsar Secretariat 
 
Nemzetközi honlap: http://www.worldwetlandsday.org/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://ramsar.hu/ 

 

Február 20. Tobzoskák Világnapja - World Pangolin Day 

Mi ez? 

2012 óta ez a nap hívja fel a figyelmet a tobzoskák védelmére. 
 
Kapcsolódó szervezet: African Pangolin Working Group (APWG) 
 
Esemény honlap: https://www.pangolins.org/world-pangolin-day/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=36908313 

 

  

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_tisza_elovilaganak_emleknapja
http://www.worldwetlandsday.org/
http://ramsar.hu/
https://www.pangolins.org/world-pangolin-day/
http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=36908313
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Február 27. Nemzetközi Jegesmedve Nap - International 
Polar Bear Day 

Mi ez? 

A nap célja ráirányítani a figyelmet a fajra, és azokra a kihívásokra, amelyekkel minden nap 
meg kell küzdenie egyre melegedő élőhelyén. Számos nemzetközi szervezet dolgozik a 
jegesmedvékért. A legfontosabb feladatok: a globális felmelegedést okozó üveghatású gázok 
kibocsátásának csökkentése, az orrvadászat megszüntetése és a sarkvidéki 
környezetszennyezés megakadályozása. 
 
Kapcsolódó szervezet: Polar Bears International 
 
Nemzetközi honlap: https://polarbearsinternational.org/get-involved/international-polar-
bear-day 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://wwf.hu/_jegesmedve 

 

Március 1. Az Újrapapír Világnapja 

Mi ez? 

Ez a világnap felhívja a figyelmet társadalmunk pazarló papírfogyasztására, a papír mint 
hulladék és mint természeti erőforrás újrahasznosításának fontosságára. 
 
Kapcsolódó szervezet: Hulladék Munkaszövetség 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://humusz.hu/kukabuvar/archivum/2006/tavasz/marcius-1-
az-ujrapapir-vilagnapja 

 

Március 3. A Vadvilág Világnapja - World Wildlife Day 

Mi ez? 

Ezen a napon fel szeretnék hívni a figyelmet az élővilág sokszínűségére, és azokra a 
veszélyekre, melyek miatt fennmaradásuk a jövő nemzedékek számára kérdéses. 1973-ban 
jött létre a CITES, a világ egyik legnagyobb természetvédelmi megállapodása, melynek célja, 
hogy ellenőrzése alá vonja a veszélyeztetett állat- és növényfajokkal folytatott 
kereskedelmet, illetve megtiltsa azokét, amelyek már a kipusztulás szélére kerültek. 2013-
ban az egyezmény 40. évfordulója adta az alkalmat a Vadvilág Világnapjára. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ Közgyűlése 
 
Nemzetközi honlap: http://wildlifeday.org/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: https://wwf.hu/hireink/nagyragadozok/ma-van-az-elso-vadvilag-
vilagnap/ 

https://polarbearsinternational.org/get-involved/international-polar-bear-day
https://polarbearsinternational.org/get-involved/international-polar-bear-day
http://wwf.hu/_jegesmedve
http://humusz.hu/kukabuvar/archivum/2006/tavasz/marcius-1-az-ujrapapir-vilagnapja
http://humusz.hu/kukabuvar/archivum/2006/tavasz/marcius-1-az-ujrapapir-vilagnapja
http://wildlifeday.org/
https://wwf.hu/hireink/nagyragadozok/ma-van-az-elso-vadvilag-vilagnap/
https://wwf.hu/hireink/nagyragadozok/ma-van-az-elso-vadvilag-vilagnap/
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Március 5. Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap - 
World Energy Efficiency Day 

Mi ez? 

Hazánkban 2000 óta ünnepeljük az energiatakarékossági világnapot. A világban sok helyen 
nemzetközi energiahatékonysági napként emlékeznek meg erről a napról. Már az 
elnevezésből is látszik, hogy a fő cél az energia hatékony felhasználása és ezzel a 
fenntarthatóság biztosítása. 
Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy különböző hírekkel és rendezvényekkel újra felhívják az 
emberek figyelmét a megújuló energiaforrások használatának előnyeire és a takarékosságra. 
Szinte ugyanez az október 5-i ünnepnap témája is. 
 
Kapcsolódó szervezet: First International Meeting on Energy Efficiency (Austria) 
 
 

Március 14. Nemzetközi Akciónap a Folyókért (Gátak ellen) - 
International Day of Action for Rivers 

Mi ez? 

Ez az akciónap 1997-ben Curitibában (Brazilia) indult útjára, ahol a gátak által sújtott 
emberek nemzetközi találkozóján 20 ország képviselői fogalmazták meg a „Curitibai 
Nyilatkozat” -ot. Az esemény tiszteletére minden évben akciókkal, kampányokkal, 
ünnepségekkel hívják fel a figyelmet a folyók élővilágának védelmére, az épített gátak által 
okozott pozitív gazdasági és negatív szociális hatások együttes értékelésére. 
 
Kapcsolódó szervezet: International Rivers 
 
Nemzetközi honlap: https://www.internationalrivers.org/take-action/international-day-of-
action-for-rivers/ 
 
 

Március 15. Fogyasztóvédelmi Világnap - World Consumer 
Rights Day 

Mi ez? 

A fogyasztói jogok védelmét első alkalommal John F. Kennedy amerikai elnök fogalmazta 
meg nyilvánosan 1962. március 15-i nyilatkozatában. Ebben a történelmi nyilatkozatban 
megnevezte a fogyasztók négy alapvető jogát a biztonsághoz, az információhoz, a 
választáshoz és a képviselethez. 1983 óta ennek tiszteletére ünneplik a világban március 15-
én a Fogyasztóvédelem Világnapját. 
 
Kapcsolódó szervezet: Consumers International 
 
Nemzetközi honlap: https://www.consumersinternational.org/what-we-do/world-
consumer-rights-day/ 
  

https://www.internationalrivers.org/take-action/international-day-of-action-for-rivers/
https://www.internationalrivers.org/take-action/international-day-of-action-for-rivers/
https://www.consumersinternational.org/what-we-do/world-consumer-rights-day/
https://www.consumersinternational.org/what-we-do/world-consumer-rights-day/
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Március 18. Újrahasznosítás Világnapja - Global Recycling 
Day 

Mi ez? 

2018-ban meghirdetett világnap, amely az újrahasznosítás szerepére hívja fel a figyelmet. 
 
Kapcsolódó szervezet: Bureau of International Recycling 
 
Nemzetközi honlap: https://www.globalrecyclingday.com/ 
 
 

Március 21. Erdők Nemzetközi Napja - International Day of 
Forests 

Mi ez? 

A nap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet arra a fontos szerepre, amelyet az erdők és fák a 
természetben és az emberi társadalom fejlődésében betöltenek. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://www.oee.hu/hirek/agazati-
szakmai/erdok_nemzetkozi_nap 

 
 

Március 21. Fa Világnap - World Wood Day 

Mi ez? 

Az ünnepnap központjában a fa, mint környezetbarát és újrahasznosítható bioanyag áll, és a 
fa szerepe a biodiverzitás és az erdő fenntartásában.  
 
Kapcsolódó szervezet: World Wood Day Foundation 
 
Nemzetközi honlap: http://www.worldwoodday.org/ 
 
 

Március 22. A Víz Világnapja - World Water Day 

Mi ez? 

A Víz Világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi 
konferencián kezdeményezték. Az ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte a Víz Világnapjának, 
és ezzel a jeles nappal hívja fel a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz 
fontos szerepére életünkben. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy óvjuk és védjük 
környezetünket, s ezen belül Földünk felbecsülhetetlen értékét, a vízkészletet. 
 

https://www.globalrecyclingday.com/
https://www.un.org/en/observances/forests-and-trees-day
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/erdok_nemzetkozi_nap
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/erdok_nemzetkozi_nap
http://www.worldwoodday.org/
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Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: http://worldwaterday.org/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://www.vizvilagnap.hu/ 

 

Március 23. Meteorológiai Világnap - World Meteorological 
day 

Mi ez? 

1960. óta március 23-án ünnepeljük a Meteorológiai Világszervezet (WMO) alkotmányának 
életbe lépését.  A világszervezet fő célja a megszerzett éghajlati ismeretek megosztása és 
hasznosítása a Földet fenyegető kockázatok csökkentése érdekében, hogy tovább 
haladhassunk a fenntartható fejlődés útján! 
 
Kapcsolódó szervezet: Meteorológiai Világszervezet (WMO) 
 
Nemzetközi honlap: https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day 
 
Az ünnepnapról magyarul: 
https://www.met.hu/omsz/OMSZ_hirek/index.php?id=2782&hir=Meteorologiai_Vilagnap_2
020 

 

Március 27. 20:30-21:30: A Föld Órája - Earth Hour 

Mi ez? 

Ez a világméretű önkéntes kezdeményezés megpróbálja felhívni az emberek figyelmét a 
környezetszennyezés és a túlfogyasztás okozta problémákra. Az akció keretében a szervezők 
arra kérik a résztvevőket, támogatókat, hogy legalább ebben az egy órában világszerte 
kapcsolják le a fölösleges világítást és áramtalanítsák a különféle elektromos készülékeket. 
 
Kapcsolódó szervezet: WWF 
 
Nemzetközi honlap: https://www.earthhour.org/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://foldoraja.hu/ 

 

Április 7. Egészségügyi Világnap - World Health Day 

Mi ez? 

1948. április 7-én az ENSZ megalapította a WHO-t (World Health Organization), az 
egészségügyi világszervezetet. Ennek a tiszteletére tartjuk április 7-én az Egészségügyi 
Világnapot. 
 
Kapcsolódó szervezet: WHO 
 

http://worldwaterday.org/
http://www.vizvilagnap.hu/
https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day
https://www.met.hu/omsz/OMSZ_hirek/index.php?id=2782&hir=Meteorologiai_Vilagnap_2020
https://www.met.hu/omsz/OMSZ_hirek/index.php?id=2782&hir=Meteorologiai_Vilagnap_2020
https://www.earthhour.org/
http://foldoraja.hu/
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Nemzetközi honlap: https://www.who.int/campaigns/world-health-day 

 

Április 22. A Föld Napja - Earth Day 

Mi ez? 

46 évvel ezelőtt Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató kezdeményezésére indult el a Föld 
Napja mozgalom, hogy felhívja a világ lakosságának figyelmét a Föld természeti 
környezetének megóvására. A világméretű mozgalomhoz hazánk 25 éve csatlakozott, a Föld 
Napja Alapítvány létrehozásával. 
 
Kapcsolódó szervezet: Earth Day Network 
 
Nemzetközi honlap: https://www.earthday.org/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://fna.hu/afoldnapja 

 

Április 24. A Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja - World 
Day for Laboratory Animals 

Mi ez?  

Április 24-én tartják a laboratóriumokban “használt” kísérleti állatok védelmének világnapját. 
Ezen a napon az állatvédő szervezetek arra hívják fel az emberek figyelmét, hogy az 
állatkísérletek helyett más, tudományosan fejlettebb, állatbarát megoldásokat kell 
támogatni. 
 
Kapcsolódó szervezet: British National Anti-Vivisection Society 
 
Nemzetközi honlap: https://worlddayforlaboratoryanimals.org/ 
 
 

Április 24. Mentsd meg a békákat! Nap - Save The Frogs Day 

Mi ez? 

A békák megmentéséért folytatott nemzetközi szemléletformáló, tájékoztató kampány. 
 
Kapcsolódó szervezet: --- 
 
Nemzetközi honlap: https://savethefrogs.com/day/ 
 
 

Április 25. Pingvinek Világnapja - World Penguin Day 

Mi ez? 

Földünk különleges madaraira hívja fel ez a nap a figyelmet. 
 
Kapcsolódó szervezet: WWF 

https://www.who.int/campaigns/world-health-day
https://www.earthday.org/
http://fna.hu/afoldnapja
https://worlddayforlaboratoryanimals.org/
https://savethefrogs.com/day/
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Április 27. Tapírok Világnapja - World Tapir Day 

Mi ez? 

A tapírok védelmét segítő, fajukat bemutató és az őket fenyegető veszélyeket hangsúlyozó 
ünnepnap. 
 
Kapcsolódó szervezet: --- 
 
Nemzetközi honlap: https://www.tapirday.org/ 

 

Április 30. A Méhek Napja Magyarországon 

Mi ez? 

A méhek napját 1994-től ünnepeljük ezen a napon. A kiemelt nap célja, hogy a tavaszi 
virágzás idején felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött alapvető fontosságú 
szerepére, a méz és a méhészeti termékek jótékony hatásaira. 
A világ más tájain különböző napokon ünnepelik a Méhek Napját (lásd május 20.). 
 
Kapcsolódó szervezet: Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
 
Nemzetközi honlap: --- 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://www.omme.hu/27-mehek-napja/ 

 

Május 2. Tonhal Világnap – World Tuna Day 

Mi ez? 

Sok országban a tonhal alapvető élelmiszer, ezért az ENSZ 2017 óta ezen a napon a tonhal 
fenntartható fogyasztására hívja fel a figyelmet. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/tuna-day 
 

 

Május 8. Vándormadarak Világnapja - World Migratory Bird 
Day 

Mi ez? 

2006 óta minden május második hétvégéjén a vonuló madarak védelmére hívják fel a 
társadalom figyelmét szerte a világon. 
A vándormadarak számára a klímaváltozás komoly következményekkel jár: hozzájárul 
élőhelyeik megváltozásához, elvesztéséhez; hatással van a vándorlás ritmusára, útvonalára 
és kiélezi az élelemért folytatott versenyt a területen élő és átvonuló madarak között.  

https://www.tapirday.org/
http://www.omme.hu/27-mehek-napja/
https://www.un.org/en/observances/tuna-day
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Mivel a madarak vándorlásaik során országokon repülnek át, így a fajok védelmében 
összefogásra van szükség.  
A vándorlás célja a túlélés. Útjuk során a madarakat természetes események is fenyegetik, 
de a legtöbb veszély forrása az ember és az emberi tevékenységek: az élőhelyek elvesztése 
vagy szennyezése a mezőgazdasági és ipari termelés, a közlekedési és városi infrastruktúra 
terjeszkedése miatt. A madaraknak a hosszú út során pihenő- és táplálkozó-helyekre van 
szükségük. Az évszázadok során megszokott pihenőhelyek és környezeti körülmények 
változása drámai hatással lehet a madarak túlélési esélyeire. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.worldmigratorybirdday.org/ 
 
 

Május 10. Madarak és Fák Napja - Birds and Trees Day 

Mi ez? 

Ennek a jeles napnak a története már több mint száz éves. 1902. május 19-én Párizsban 
egyezményt kötöttek az európai államok a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme 
érdekében. Az egyezményhez csatlakozva hazánkban Chernel István ornitológus még 
ugyanabban az évben megszervezte az első Madarak és Fák Napját. Az esemény akkor vált 
hivatalossá, amikor Herman Ottó közreműködésével 1906-ban gróf Apponyi Albert vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő az ünnepnap megszervezését minden iskola 
számára. 
 
Kapcsolódó szervezet: MME 
 
Az ünnepnapról magyarul: https://www.mme.hu/madarak-es-fak-napja-es-az-ev-fajai-
fesztival 

 

 

Május 11. Méltányos Kereskedelem Világnapja - World Fair 
Trade Day 

Mi ez? 

2001 óta a méltányos kereskedelem hívei adományok helyett piaci alapon próbálnak 
segíteni, megszüntetve a szegény országok termelőinek kizsákmányolásán alapuló 
kereskedelmi rendszert. Ezen a napon felhívják a társadalom figyelmét a fő célokra: ne nőjön 
tovább a fejlett és fejlődő országok közötti szakadék, a szegény régiók termelői is 
tisztességes jövedelmet keressenek munkájukkal és folyamatos fejlődéssel javuljanak az 
esélyeik a nemzetközi versenyben. A fair trade áruk körébe főként úgynevezett gyarmati 
áruk tartoznak, pillanatnyilag elsősorban élelmiszerek – mintegy felerészben kávé –, 
valamint kézműves termékek. A méltányos kereskedelemből származó árukat fair trade logó 
jelzi. 
 
Kapcsolódó szervezet: World Fair Trade Organisation 
 

https://www.worldmigratorybirdday.org/
https://www.mme.hu/madarak-es-fak-napja-es-az-ev-fajai-fesztival
https://www.mme.hu/madarak-es-fak-napja-es-az-ev-fajai-fesztival
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Nemzetközi honlap: https://wfto-europe.org/wftday/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://fna.hu/hir/meltanyos 
 
 

Május 20. A Méhek Világnapja – World Bee Day 

Mi ez? 

2018-ban ünnepelték először a méhek világnapját, ami arra ösztönzi a világ országait és 
lakosságát, hogy tegyünk többet a méhek és más beporzók védelme érdekében, ugyanis 
élelmünk változatossága és jövője a tét. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.worldbeeday.org/en/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://greenfo.hu/hirek/2018/05/20/matol-majus-20-a-mehek-
vilagnapja 

 
 

Május 21. Veszélyeztetett Fajok Világnapja - Endangered 
Species Day 

Mi ez? 

A veszélyeztetett fajok védelmére, és a védelem érdekében végrehajtott cselekedetekre 
hívják fel az emberek figyelmét. 
 
Kapcsolódó szervezet: Endangered Species Coalition 
 
Nemzetközi honlap: http://www.endangered.org/campaigns/endangered-species-day/ 
 
 

Május 22. Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja - 
International Day for Biological Diversity 

Mi ez? 

Ez a nap a biodiverzitás védelmének világnapja, amely az élővilág sokféleségére és az azt 
fenyegető veszélyekre igyekszik ráirányítani a széles nyilvánosság figyelmét. A biológiai 
sokféleség megőrzése rendkívül összetett feladat. Egyrészt biztosítani kell a természetes 
élőhelyeken fennálló ökoszisztéma védelmét. Rezervátumokat, nemzeti parkokat, 
természetvédelmi területeket kell kialakítani. Másrészt mérsékelni kell az ember 
környezetkárosító tevékenységét is. A már veszélyeztetett, kipusztulástól fenyegetett fajok 
védelmét természetvédelmi programokkal és nemzetközi egyezményekkel kell elősegíteni. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.cbd.int/idb/ 

https://wfto-europe.org/wftday/
http://fna.hu/hir/meltanyos
https://www.worldbeeday.org/en/
http://greenfo.hu/hirek/2018/05/20/matol-majus-20-a-mehek-vilagnapja
http://greenfo.hu/hirek/2018/05/20/matol-majus-20-a-mehek-vilagnapja
http://www.endangered.org/campaigns/endangered-species-day/
https://www.cbd.int/idb/
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Május 23. A Teknősök Világnapja – World Turtle Day 

Mi ez? 

A teknősök és egyre fogyatkozó természetes élőhelyeik védelmére hívja fel a figyelmet ez a 
nap. 
 
Kapcsolódó szervezet: American Tortoise Rescue 
 
Nemzetközi honlap: https://www.worldturtleday.org/ 
 
 

Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja - European Day of 
Parks 

Mi ez? 

Ezen a napon van az évfordulója az első európai nemzeti parkok megnyitásának. 1909. május 
24-én egyszerre kilenc nemzeti park jött létre Svédországban. 
Az egész Európára kiterjedő, kampány jellegű rendezvénysorozat a nemzeti parkok és egyéb 
védett területek célkitűzéseire és jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet. A nap 
eseményeivel egyre szélesebb társadalmi támogatást kívánnak szerezni a természetvédelem 
ügyének. 
 
Kapcsolódó szervezet: Europark Szövetség (EUROPARC) 
 
Nemzetközi honlap: http://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://magyarnemzetiparkok.hu/ 

 

Május 25. Afrika Nap – Africa Day 

Mi ez? 

Ezen a napon világszerte Afrikát ünneplik. Az ünnepnap célja az afrikai népek egységének és 
szolidaritásának elősegítése, függetlenségük biztosítása, együttműködésük és a kölcsönös 
segítségnyújtás ösztönzése. 
 
Kapcsolódó szervezet: African Union 
 
Nemzetközi honlap: https://www.africa.com/10-things-know-africa-day/ 
 
 

Május 31. Dohányzásmentes Világnap - World No Tobacco 
Day 

Mi ez? 

A dohányzás elleni küzdelem a WHO egyik legfontosabb feladata lett az utóbbi években. A 

https://www.worldturtleday.org/
http://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/
http://magyarnemzetiparkok.hu/
https://www.africa.com/10-things-know-africa-day/
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világnapon különböző programokkal, kampányokkal és felhívásokkal ösztönzik a társadalmat 
a dohányzás feladására. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 
 
Nemzetközi honlap: https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day 
 
 

Június 3. Kerékpározás Világnapja - World Bicycle Day 

Mi ez? 

2018-ban ünnepelték először a világnapot a kerékpározás népszerűsítésére, a kerékpáros 
közlekedés biztonságos feltételeinek megteremtésére. Az ünnepnap környékén folyik 
hagyományosan a Bringázz a munkába! kampány is. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/bicycle-day 
 

 

Június 5. Környezetvédelmi Világnap - World Environment 
Day 

Mi ez? 

1972-ben június 5-16 között rendezték Stockholmban „Ember és bioszféra” címmel az ENSZ 
környezetvédelmi világkonferenciáját. A konferencia javaslatára még abban az évben 
ünnepnappá nyilvánították a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét. A világnap célja széles 
körben felhívni az emberek figyelmét a környezetszennyezés következményeire, terjeszteni a 
felelősségteljes gondolkodást és ösztönözni a gyakorlati cselekvést. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: http://worldenvironmentday.global/ 
 
 

Június 5. Illegális Halászat Elleni Küzdelem Nemzetközi 
Világnapja - International Day for the Fight Against Illegal, 
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 

Mi ez? 

A nem szabályozott, be nem jelentett halászat évente közel 16 millió tonna ily módon 
kifogott halat jelent, az éves fogás egyötödét. A FAO arra figyelmeztet, hogy az illegális, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászat káros a környezetre, az élelmezésbiztonságra, és a 
gazdasági fejlődésre is. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day
https://www.un.org/en/observances/bicycle-day
http://worldenvironmentday.global/
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Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/end-illegal-fishing-day 
 
 

Június 8. Óceánok Világnapja - World Oceans Day 

Mi ez? 

Kék Bolygónk 70%-át óceánok borítják. Ez a hatalmas víztömeg nélkülözhetetlen az élőlények 
számára. Hatással van Földünk időjárására, tisztítja a légkört és visszafogja az üvegházhatást. 
Növényzete jelentős oxigéntermelő, ételt és megélhetést ad az embereknek. Az óceán 
erejében hatalmas energiák rejlenek, amit az emberiség a jövőben hasznosíthat. 
Ezzel a világnappal hívják fel az emberek figyelmét a tengerek és óceánok pótolhatatlan 
szerepére. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: http://www.worldoceansday.org/ 
 
 

Június 9. A Korall-háromszög Napja - Coral Triangle Day 
 

Mi ez? 

A Korall-háromszögben megtalálható az ismert korallfajok 76 százaléka. Az éghajlatváltozás 
elleni cselekvés nélkül a korallzátonyok az évszázad végére eltűnnek a Korall-háromszögből, 
80%-kal csökkenni fog a területen található partvonal környezetének eltartó képessége, 
amivel mintegy 130 millió ember megélhetése kerül veszélybe. 
 
Kapcsolódó szervezet: WWF 
 
Nemzetközi honlap: http://coraltriangleday.org 
 
Az ünnepnapról magyarul: https://wwf.hu/archiv/akcioterv-a-korall-haromszog-
megmenteseert 

 

 

Június 14. Húsmentes Világnap (vagy -hét) – World Meet Free 
Day (Week) 

Mi ez? 

A Húsmentes Világnap (most már Világhét) célja, hogy ezen a napon legalább 10 millió 
ember vállalja, hogy nem fogyaszt húst. Ezzel a kampánnyal arra szeretnék felhívni az 
emberek figyelmét, hogy a Föld népességének növekedési üteme előrejelzések szerint olyan 
mértékű hústermelés-növekedést kívánna, ami nem biztosítható. Ezért a megoldás a 
kevesebb hús fogyasztása lehet. 
 

https://www.un.org/en/observances/end-illegal-fishing-day
http://www.worldoceansday.org/
http://coraltriangleday.org/
https://wwf.hu/archiv/akcioterv-a-korall-haromszog-megmenteseert
https://wwf.hu/archiv/akcioterv-a-korall-haromszog-megmenteseert
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Kapcsolódó szervezet: --- 
 
Nemzetközi honlap: https://www.worldmeatfreeweek.com/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://husmenteshetfo.hu 

 

Június 15. Szél Világnapja - Global Wind Day 

Mi ez? 

A szélenergia nem csak gazdaságos, környezetbarát, de a legnagyobb társadalmi 
támogatottságot is élvező energiaforrás. A szélenergia népszerűsítését szolgálja ez a nap. 
 
Kapcsolódó szervezet: Global Wind Energy Council 
 
Nemzetközi honlap: https://globalwindday.org/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://www.mszit.hu/hirek/hirek/article/a-szel-vilagnapja-junius-
15/ 

 

Június 16. Tengeri Teknősök Világnapja - World Sea Turtle 
Day 

Mi ez? 

A WWF világszerte küzd a tengeri teknősök védelmében a megfelelő halászati módszerek 
bevezetéséért, valamint védett területek kialakításával próbálják megóvni élőhelyüket. 
Vissza kell szorítani a tengeri teknősök kereskedelmét, és a helyi közösségek képzésével és 
keltetők létrehozásával lehet elérni, hogy egyedszámuk növekedjen. 
 
Kapcsolódó szervezet: WWF 
 
Nemzetközi honlap: https://www.wwf.org.uk/updates/world-sea-turtle-day 
 
Az ünnepnapról magyarul: https://wwf.hu/hireink/nagyragadozok/ma-van-a-tengeri-
teknosok-vilagnapja/ 

 

Június 17. Az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem 
Világnapja - World Day to Combat Desertification 

Mi ez? 

Ezzel a nappal a nagy nemzetközi környezetvédő szervezetek arra hívják fel figyelmünket, 
hogy felelősek vagyunk a szárazföld pusztulásáért és ennek megállítása csak világméretű 
összefogással lehetséges. 
Földünk felszínének egy negyedét borítja szárazföld. Ezen a területen a sivatagok jelentős 
mértékben terjeszkednek. Egyrészt a klímaváltozás felelős érte: a csapadékmennyiség 
csökkenése és a globális felmelegedés. Azonban nekünk, embereknek is nagy szerepünk van 

https://www.worldmeatfreeweek.com/
http://husmenteshetfo.hu/
https://globalwindday.org/
http://www.mszit.hu/hirek/hirek/article/a-szel-vilagnapja-junius-15/
http://www.mszit.hu/hirek/hirek/article/a-szel-vilagnapja-junius-15/
https://www.wwf.org.uk/updates/world-sea-turtle-day
https://wwf.hu/hireink/nagyragadozok/ma-van-a-tengeri-teknosok-vilagnapja/
https://wwf.hu/hireink/nagyragadozok/ma-van-a-tengeri-teknosok-vilagnapja/
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a változásban. Ahol kiirtjuk a növényzetet, ott már semmi nem köti meg a termőtalajt, a szél 
és a víz könnyen elhordja azt. 
A sivatagok terjedésével fokozatosan csökken a termőterület és az ivóvízkészlet. Egyes fajok 
kihalnak, a környezeti változáshoz jobban alkalmazkodók pedig elszaporodnak, felborítva a 
Föld biológiai egyensúlyát. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.unccd.int/actions/17-june-desertification-and-drought-
day 
 
 

Június 18. Fenntartható Gasztronómia Napja - Sustainable 
Gastronomy Day 

Mi ez? 

Élelmiszereink megtermelése óriási terhet ró környezetünkre, és ezzel természeti 
értékeinkre is hatással van. Erőforrásaink kímélése, vagyis a minél kisebb ökolábnyomú 
élelmiszerek választása hosszú távon segíti bolygónk fennmaradását, egyes ételek 
fogyasztása pedig egyenesen természetvédelmi hatású. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/sustainable-gastronomy-day 
 
Az ünnepnapról magyarul: https://gasztrohos.hu/ 

 

Június 21. Zsiráfok Világnapja - World Giraffe Day 

Mi ez? 

A világ leghosszabb nyakú állatát a leghosszabb nappalon (vagy a másik féltekén éjszakán) 
ünnepeljük. Ez a nap a zsiráfok védelméről szól. 
 
Kapcsolódó szervezet: Giraffe Conservation Foundation 
 
Nemzetközi honlap: https://giraffeconservation.org/world-giraffe-day/ 
 
 

Június 29. Nemzetközi Duna Nap - International Danube Day 

Mi ez? 

2004 óta minden évben megrendezik a Nemzetközi Duna-napot, amikor a folyó vízgyűjtő 
területéhez tartozó országok együttműködve közös folyójuk hasznára és védelmére hívják fel 
a figyelmet. Ez a nap erősítheti az érintett nemzetek “dunai szolidaritását” egy tisztább, 
biztonságosabb folyó érdekében. 
 
Kapcsolódó szervezet: International Comission for the Protection of the Danube River 

https://www.unccd.int/actions/17-june-desertification-and-drought-day
https://www.unccd.int/actions/17-june-desertification-and-drought-day
https://www.un.org/en/observances/sustainable-gastronomy-day
https://gasztrohos.hu/
https://giraffeconservation.org/world-giraffe-day/
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Nemzetközi honlap: http://www.danubeday.org/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: https://wwf.hu/archiv/duna-nap 

 
 

Június 29. Trópusok Nemzetközi Napja - International Day of 
the Tropics 

Mi ez? 

A Trópusok borítják Földünk felületének 40%-át, és itt található a biodiverzitás 80%-a. Ez a 
nap korunk kihívásaira hívja fel a figyelmet: klímaváltozás, erdőirtás, fakitermelés, 
városiasodás és demográfiai változások. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/tropics-day 
 
 

Július 3. Nemzetközi Nejlonzacskómentes Nap - International 
Plastic Bag Free Day 

Mi ez? 

A nejlonzacskómentes világnap célja 2010 óta a társadalom figyelmét felhívni a zacskók 
káros környezeti és gazdasági hatásaira.  
Elsősorban kis súlyuk és a lebomlással szembeni állóképességük miatt alkalmazzák szívesen a 
nejlonzacskót a kereskedelemben. De utóbbi tulajdonsága jelenti éppen a legnagyobb 
veszélyt is. Hiszen a zacskók átlag 25 perc használat után hulladékként végzik és több száz év 
alatt bomlanak csak le. 
 
Kapcsolódó szervezet:  
 
Nemzetközi honlap:  
https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/where_we_work/black_sea_basin/danube
_carpathian/?364570/Plastic-Bag-Free-Day-2020 
 
 
Az ünnepnapról magyarul: 

http://humusz.hu/hirek/humusz-hirek/nejlon-helyett-vaszon/11632 

 

Július 11. Népesedési Világnap - World Population Day 

Mi ez? 

A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népességnövekedés méreteire és az ezzel járó 
problémákra. A halandóság csökkenése és a várható élettartam növekedése az emberiség 
egyik legnagyobb eredménye. Bár a világ népessége növekszik, a fejlett országokban 

http://www.danubeday.org/
https://wwf.hu/archiv/duna-nap
https://www.un.org/en/observances/tropics-day
https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/?364570/Plastic-Bag-Free-Day-2020
https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/?364570/Plastic-Bag-Free-Day-2020
http://humusz.hu/hirek/humusz-hirek/nejlon-helyett-vaszon/11632
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ellenétes tendencia, a népesség csökkenése figyelhető meg. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/world-population-day 
 
 

Július 29. Nemzetközi Tigris Nap – Global Tiger Day 

Mi ez? 

2010 óta ünnepelik világszerte július 29-én a tigriseket, hogy ezzel a különleges nappal 
felhívják az emberek figyelmét a fajt fenyegető veszélyekre. 
A tigris a legnagyobb ma élő macskaféle. Vadon élő számuk folyamatosan csökken. 
 
Kapcsolódó szervezet: WWF 
 
Nemzetközi honlap: https://www.wwf.org.uk/get-involved/schools/calendar/international-
tiger-day 
 
 

Augusztus ?. Ökológiai Túllövés Napja - Earth Overshoot Day 

Augusztus 22.  2020-ban, július 29. 2019-ben és 2018-ban 
Mi ez? 

A dátum azt jelenti, hogy eddig a napig éltük fel a természet egy évre jutó erőforrásait.  
Másképpen megfogalmazva: az emberiség 7 hónap alatt elhasználta azt, amivel 12 hónapig 
kellett volna gazdálkodnia. 
 
Kapcsolódó szervezet: Global Footprint Network 
 
Nemzetközi honlap: https://www.overshootday.org/ 
 
 

Augusztus 9. A Világ Őslakosainak Nemzetközi Napja - 
International Day of the World's Indigenous Peoples 

Mi ez? 

1982-ben ezen a napon ült össze először az ENSZ őslakos népekkel foglalkozó 
munkacsoportja. A világnap és az 1994 óta lezajló világ őslakos népeinek első és második 
nemzetközi évtizedének célja, hogy előmozdítsák és védjék a világ őslakos népeinek jogait, 
elismertessék eredményeiket és hozzájárulásukat a világ problémáinak megoldásához. Az 
őslakosok példát mutatnak nekünk arra, hogyan éljünk együtt, odafigyelve környezetünkre, 
természeti erőforrásainkra, megőrizve szellemi, kulturális és történelmi örökségünket. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/indigenous-day 

https://www.un.org/en/observances/world-population-day
https://www.wwf.org.uk/get-involved/schools/calendar/international-tiger-day
https://www.wwf.org.uk/get-involved/schools/calendar/international-tiger-day
https://www.overshootday.org/
https://www.un.org/en/observances/indigenous-day


 

22 

Augusztus 12. Elefántok Világnapja – World Elephant day 

Mi ez? 

Az elefántokat fenyegető veszélyekre hívják fel a figyelmet ezen a napon. 
 
Kapcsolódó szervezet: Elephant Reintroduction Foundation 
 
Nemzetközi honlap: http://worldelephantday.org/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: https://wwf.hu/hireink/nagyragadozok/gyaszos-unnep-az-
elefantok-napja/ 

 
 

Szeptember 16. Az Ózon Világnapja - International Day for 
the Preservation of the Ozone Layer 

Mi ez? 

1987-ben ezen a napon írták alá a sztratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali 
jegyzőkönyvet. Az egyezmény értelmében a csatlakozó országok vállalták, hogy megszüntetik 
a magas légköri ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását, kereskedelmét, és használatát. 
Ilyen anyagokat tartalmaznak pl. a halogénezett szénhidrogének (klór-fluor-karbonok, CFC), 
amelyeket főként a hűtőgépek hűtőanyagaként, légkondicionáló berendezésekben vagy 
spray-k hajtógázaiként alkalmaznak. 
A montreali egyezmény az első olyan globális környezetvédelmi megállapodás, amely igazán 
sikeresnek mondható. Az ózonkárosító anyagok termelése az 1990-es évek közepén érte el a 
csúcsát évi kb. 1,4 millió tonna halogénezett szénhidrogén előállításával. Ez a mennyiség 
napjainkra az ötödére esett vissza. Az előrejelzések szerint kb. 2050 után várható, hogy az 
Antarktisz felett az ózonkoncentráció visszaáll az 1970-es évek szintjére. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/ozone-day 
 
 

Szeptember 18. Takarítási Világnap - World Cleanup Day 

Mi ez? 

A Világméretű takarítási akció Ausztráliából indult 1989-ben, mikor egy vitorlásverseny során 
az egyik versenyző, Ian Kiernan, teljesen felháborodott a szemetes óceánon és parton. Ennek 
hatására ő szervezte meg az első takarítást a sydney-i kikötőben és környékén. 1990-ben 
már egész Ausztráliában megszervezték az országos nagytakarítást. A nap célja, hogy tiszta, 
élhetőbb környezetben éljünk, nemcsak otthon, hanem tiszta utcában, tereken, kitakarított, 
rendezett iskolában, munkahelyen. Továbbá felhívják a társadalom figyelmét arra, hogy az 
elért eredményt lehetőleg hosszú távon őrizzék meg. 
 
Kapcsolódó szervezet: Let’s Do It Foundation 
 

http://worldelephantday.org/
https://wwf.hu/hireink/nagyragadozok/gyaszos-unnep-az-elefantok-napja/
https://wwf.hu/hireink/nagyragadozok/gyaszos-unnep-az-elefantok-napja/
https://www.un.org/en/observances/ozone-day
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Nemzetközi honlap: https://www.worldcleanupday.org/ 
 
 

Szeptember 18. Nemzetközi Vörös Panda Nap - International 
Red Panda Day 

Mi ez? 

A vörös pandák védelmére szervezett nemzetközi ünnepnap. 
 
Kapcsolódó szervezet: Red Panda Network 
 
Nemzetközi honlap: https://www.redpandanetwork.org/get-involved/international-red-
panda-day/ 
 
 

Szeptember 21. Zéró Emisszió Nap - Zero Emissions Day 

Mi ez? 

2008. március 21-én jelent meg a felhívás az első olyan napra, amikor globálisan törekszünk 
a fosszilis tüzelőanyagok kibocsátásának megszüntetésére. A felhívás lényege: egy napra 
kapcsolj ki minden olyan (nem alapvető szükségletet szolgáló) eszközt, ami ilyen anyaggal 
működik. 
 
Kapcsolódó szervezet: --- 
 
Nemzetközi honlap: http://zeroemissionsday.org/ 
 
 

Szeptember 22. Európai Autómentes Nap – European Car-
Free Day 

Mi ez? 

Az Európai Autómentes Nap (ma már több helyen autómentes világnapként is számon 
tartják) célja 1998 óta a városlakók és a városvezetés figyelmének felhívása a 
megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra, a 
közlekedési mód felelősségteljes megválasztására, a fenntartható, környezet- és emberbarát 
városi közlekedés előnyeire és a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés 
fejlesztésének szükségességére. 
Az európai autómentes naphoz 2002 óta szorosan kapcsolódik az európai mobilitási hét 
rendezvénysorozata is. 
 
Kapcsolódó szervezet: European Commission 
 
Nemzetközi honlap: http://www.mobilityweek.eu/ 
 
 

https://www.worldcleanupday.org/
https://www.redpandanetwork.org/get-involved/international-red-panda-day/
https://www.redpandanetwork.org/get-involved/international-red-panda-day/
http://zeroemissionsday.org/
http://www.mobilityweek.eu/
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Szeptember 22. Orrszarvúak Világnapja – World Rhino Day 

Mi ez? 

Az orrszarvúak az orvvadászat, az élőhely pusztulása, az éghajlatváltozás és a 
feketekereskedelem miatt fokozottan veszélyeztetettek. Ez a nap a tájékoztatás, aktivizálás 
napja. 
 
Kapcsolódó szervezet: WWF 
 
Nemzetközi honlap: https://www.worldrhinoday.org/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: https://ng.24.hu/termeszet/2015/09/22/orrszarvuk-vilagnapja/ 

 
 

Szeptember 26. Folyók Világnapja – World Rivers Day 

Mi ez? 

Ez a nap a folyók, patakok védelméről szól. A folyók vizet szállítanak a tengerekbe, élőhelyet 
biztosítanak sok vízi növénynek, halaknak és más állatoknak, és sok helyen használnak parti 
szűrésű vizet (folyóvizet) ivóvíznek. Ha elszennyezzük a folyókat, vagy hagyjuk őket az 
éghajlat-változás miatt kiszáradni, akkor ártunk a halaknak, a vízi növényeknek, és sok helyen 
az ivóvízkészlet is veszélybe kerülhet. 
 
Kapcsolódó szervezet: --- 
 
Nemzetközi honlap: http://worldriversday.com/ 
 
 

Szeptember 26. Egészséges Környezet Világnapja – World 
Environmental Health Day 

Mi ez? 

2011 óta minden évben új témája van a világnapnak. Az embert körülvevő egészséges 
környezet egy-egy fontos elemére (pl. élelmiszerbiztonság, levegőszennyezés, dohányzás 
hatása stb.) hívják fel ezen a napon a figyelmet. 
 
Kapcsolódó szervezet: International Federation of Environmental Health 
 
Nemzetközi honlap: https://www.ifeh.org/wehd/ 
 
 

Október 2-3. Európai Madármegfigyelő Napok - European 
Bird Watching Day 

Mi ez? 

Az október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény egyszerre szolgál szakmai és közösségi 

https://www.worldrhinoday.org/
https://ng.24.hu/termeszet/2015/09/22/orrszarvuk-vilagnapja/
http://worldriversday.com/
https://www.ifeh.org/wehd/
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célokat. A megfigyelések során európai szintű adatgyűjtést végeznek az őszi 
madárvonulásról, miközben ingyenes országos programokkal csábítják ki az embereket a 
szabadba, hogy a madármegfigyelés élményének még többen részesei lehessenek. 
 
Kapcsolódó szervezet: BirdLife International 
 
Nemzetközi honlap: http://eurobirdwatch.eu/ 
 
Az ünnepnapról magyarul:  
http://www.mme.hu/europai_madarmegfigyelo_napok_526579aa857f0 

 

Október 2-3. Gyalogló Világnap - World Walking Day. 

Mi ez? 

A világ gyaloglónapját a szervezők a Rio de Janeiró-i Föld-konferenciához kapcsolódva 
indították útjára 1992. június 7-én. Hazánk 1999-ben csatlakozott a mozgalomhoz. A 
rendezvények célja a gyaloglás és általa a testmozgás népszerűsítése, megszerettetése az 
emberekkel. 
 
Kapcsolódó szervezet: TAFISA 
 
Nemzetközi honlap: http://www.tafisa.org/tafisa-world-walking-day 
 
Az ünnepnapról magyarul: https://masport.hu/kiemelt-rendezvenyek/vilag-gyaloglo-honap/ 

 
 

Október 4. Állatok Világnapja - World Animal Day 

Mi ez? 

1931 óta október 4-én az Állatok világnapja hívja fel a figyelmünket a környezetünkben élő 
állatokkal szembeni felelősségünkre. De ez a felelősség az év minden napjára érvényes: a 
természettel és az abban található más fajú élőlényekkel harmóniában kell élnünk! Ez a 
dátum Assisi Szent Ferenc halála napja, így ezen a napon az állatok védőszentjére is 
emlékezünk. 
 
Kapcsolódó szervezet: --- 
 
Nemzetközi honlap: https://www.worldanimalday.org.uk/ 
 
 

Október 4. Élőhely Világnap – World Habitat Day 

Mi ez? 

A nap fő célkitűzése a települések (városok, falvak) életkörülményeinek minőségi javítása. A 
Habitat világnap célja a figyelemfelkeltés annak érdekében, hogy a világon minden ember 
számára biztosítva legyen a legelemibb jog, a kellemes otthon és megfelelő 
lakáskörülmények. 

http://eurobirdwatch.eu/
http://www.mme.hu/europai_madarmegfigyelo_napok_526579aa857f0
http://www.tafisa.org/tafisa-world-walking-day
https://masport.hu/kiemelt-rendezvenyek/vilag-gyaloglo-honap/
https://www.worldanimalday.org.uk/
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Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/habitat-day 
 
 

Október 6. Energiahatékonysági Nap - Energy Efficiency Day 

Mi ez? 

2016-tól ezen a napon is az energiahatékonyságra hívják fel a figyelmet. 
 
Kapcsolódó szervezet: --- 
 
Nemzetközi honlap: https://www.energyefficiencyday.org/ 
 
 

Október 10. Komposztálás Ünnepnapja – Composting Day 

Mi ez? 

A Nulla Hulladék Hálózat 2011-ben indította útjára kezdeményezését, hogy Magyarországon 
ez a nap legyen a Komposztálás Ünnepnapja. Más országokban más-más napon (pl. május 2-
8. International Compost Awareness Week, május 29. Composting Day) hívják fel a figyelmet 
a talaj védelmére, a komposztálással elérhető természetes körforgás fontosságára, a 
tevékenység egyszerű megvalósítására. 
 
Kapcsolódó szervezet: HuMuSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.compostweek.com.au/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://www.humusz.hu/komposztalj/ 

 
 

Október 13. A Természeti Katasztrófák Csökkentésének 
Világnapja - International Day for Natural Disaster Reduction 

Mi ez? 

Az elmúlt évtizedben jelentősen megnövekedett a természeti katasztrófák száma a világon. 
Leggyakoribb emberáldozatokkal járó katasztrófák a földrengések, vulkánkitörések, áradások 
és aszályok, földcsuszamlások, erdőtüzek, hurrikánok. Ezen pusztítások egyre nagyobb 
hányadáért az emberiség környezetromboló tevékenysége a felelős. Az erdők pusztítása, a 
folyók duzzasztása, a mocsaras területek módosítása, a hatalmas városok létrejötte és a 
tengerpart teljes elfoglalása mind katasztrófanövelő folyamat. 
A természeti katasztrófák globális problémát jelentenek, csak nemzetközi összefogással lehet 
csökkenteni a veszélyeket. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 

https://www.un.org/en/observances/habitat-day
https://www.energyefficiencyday.org/
https://www.compostweek.com.au/
http://www.humusz.hu/komposztalj/
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Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/disaster-reduction-day 
 

Október 15. Kézmosás Világnapja - Global Handwashing Day 

Mi ez? 

2008-ban rendezték meg első alkalommal a kézmosás világnapját.  Ezen a napon a kézmosás 
fontosságára, betegségmegelőző szerepére és az alapos kézmosás szabályaira hívják fel 
világszerte az emberek figyelmét. 
 
Kapcsolódó szervezet: Global Handwashing Partnership 
 
Nemzetközi honlap: https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/ 
 

Október 16. Élelmezési Világnap - World Food Day 

Mi ez? 

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO 1979-ben hozta létre ezt a 
világnapot a szervezet 1945-ös megalakulásának napját választva a világnap dátumának. A 
szervezet feladata a tagállamok táplálkozási és életszínvonalának emelése az élelmiszerek és 
mezőgazdasági termékek termelésének és hatékony nemzetközi elosztásának segítségével. A 
világnap célja, hogy mozgósítsa a kormányokat és a közvéleményt az emberiség nagy részét 
sújtó élelmezési gondok orvoslására. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: http://www.fao.org/world-food-day 
 

November 1. Vegánok Világnapja - World Vegan Day 

Mi ez? 

1994 óta ünneplik életmódjukat ezen a napon az erőszakmentes életvitel követői. A vegán 
étrendre való áttérésnek lehet vallási, állatvédelmi, környezetvédelmi, egészségügyi, erkölcsi 
és etikai oka is. A vegánok nem esznek és lehetőségeik szerint az élet más területein sem 
használnak állati eredetű termékeket. 
 
Kapcsolódó szervezet: The Vegan Society 
 
Nemzetközi honlap: https://www.vegansociety.com/take-action/campaigns/world-vegan-
day-month 
 
 

November 20 - 28. Európai Hulladékcsökkentési Hét - 
European Week for Waste Reduction 

Mi ez? 

Az akcióhét keretében lelkes önkéntesek saját akcióötleteiket megvalósítva hívják fel a 
figyelmet a hulladék keletkezés megelőzésének, a keletkezett mennyiség csökkentésének, a 

https://www.un.org/en/observances/disaster-reduction-day
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/
http://www.fao.org/world-food-day
https://www.vegansociety.com/take-action/campaigns/world-vegan-day-month
https://www.vegansociety.com/take-action/campaigns/world-vegan-day-month


 

28 

termékek újrahasználatának, valamint az anyagok újrahasznosításának fontosságára. 
 
Kapcsolódó szervezet: EWWR Steering Committee 
 
Nemzetközi honlap: http://www.ewwr.eu/ 
 
Az ünnepnapról magyarul: http://szelektalok.hu/category/kampanyok/hulladekcsokkentesi-
het/ 

 

November 21. Füstmentes Nap - Great American Smokeout 

Mi ez? 

A Füstmentes Világnapon világszerte arra szólítják fel a dohányosokat, hogy legalább egy nap 
erejéig függesszék fel káros szenvedélyüket. A felhívás ötlete Massachusettsből ered, ahol 
először 1970-ben kérték a dohányzókat, hogy egy napi cigarettára szánt pénzüket egy helyi 
középiskola számára adományozzák. A világon elterjedő felhívás fő célja, hogy az egy napra 
nem dohányzó emberek közül minél többen döntsenek a végső leszokásról. 
 
Kapcsolódó szervezet: American Cancer Society 
 
Nemzetközi honlap: https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/great-
american-smokeout.html 
 
 

November 26. Ne Vásárolj Semmit Nap - Buy Nothing Day 

Mi ez? 

Az első ilyen akciónapot Kanadában 1992-ben szervezték meg, hogy felhívják az emberek 
figyelmét a túlzott fogyasztásra és annak káros szociális és környezeti hatásaira. 
Hangsúlyozzák a reklámok mindennapi életünkre gyakorolt káros hatásait is, ami a szüntelen 
túlfogyasztásra ösztönöz. Nem véletlen, hogy ezt az akciónapot éppen a karácsonyi vásárlási 
szezont elindító, hatalmas akciókkal kecsegtető Fekete Péntek napjához igazítják. 
 
Kapcsolódó szervezet: --- 
 
Nemzetközi honlap: http://www.buynothingday.co.uk/ 
 

December 4. Nemzetközi Gepárd Nap - International Cheetah 
Day 

Mi ez? 

Khayam, egy fogságban nevelt és a vadonba visszajuttatott gepárd születésnapján hívják fel a 
figyelmet a faj megvédésére. 
 
Kapcsolódó szervezet: Cheetah Conservation Fund 
 
Nemzetközi honlap: https://internationalcheetahday.com/ 

http://www.ewwr.eu/
http://szelektalok.hu/category/kampanyok/hulladekcsokkentesi-het/
http://szelektalok.hu/category/kampanyok/hulladekcsokkentesi-het/
https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/great-american-smokeout.html
https://www.cancer.org/healthy/stay-away-from-tobacco/great-american-smokeout.html
http://www.buynothingday.co.uk/
https://internationalcheetahday.com/
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December 5. Talaj Világnapja - World Soil Day 

Mi ez? 

Az ünnep célja a tudatos és fenntartható talajművelés, tápanyag-gazdálkodás, és a 
nemzetközi összefogás fontosságának hangsúlyozása. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/world-soil-day 
 
 

December 5. Önkéntesek Nemzetközi Napja - International 
Volunteer Day 

Mi ez? 

Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet a közjó érdekében szabad akaratból anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül végeznek. A tevékenység megvalósulhat nonprofit, civil szervezet 
vagy állami intézmény, ritkább esetben nyereségérdekelt szervezetek (cégek, vállalkozások) 
keretein belül. Az önkéntesség a társadalomban meglévő szolidaritás egyik legközvetlenebb 
kifejeződése, az ennek során szerzett tapasztalat elfogadóbbá, empatikusabbá teszi az 
embert, ezáltal is hozzájárulva az előítéletek megszüntetéséhez, az egyén fejlődéséhez, 
fontos lépcsőfok lehet a felnőtté válás folyamatában, valamint kihívás, munkatapasztalat, 
kapcsolatépítési lehetőség, és rekreációs tevékenység is. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/volunteer-day 
 
 

December 11. Nemzetközi Hegy Nap - International Mountain 
Day 

Mi ez? 

A világnappal felhívják a figyelmünket arra, hogy a hegyek milyen alapvető hatással vannak 
életünkre. Meg kell védenünk környezetünket, természeti kincseinket. 
 
Kapcsolódó szervezet: ENSZ 
 
Nemzetközi honlap: https://www.un.org/en/observances/mountain-day 
 
 

https://www.un.org/en/observances/world-soil-day
https://www.un.org/en/observances/volunteer-day
https://www.un.org/en/observances/mountain-day

