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Tanulási célkitűzések 

A modul elsajátítása során megszerezhető 

szaktudás/készségek/kompetenciák leírása  

 

Ezen modul elolvasása után tudni fogod, hogy 

mik szükségesek az anyagtakarékos életmód 

kialakításához. Megfogalmazásra kerülnek az 

anyagpazarlás környezeti hatásai, valamint az 

anyagtakarékosság hozzájárulása a 

környezetvédelemhez. Tudatos odafigyelés 

szükséges a környezet számára. A gyakorlati 

felhasználás érdekében néhány példát, feladatot 

és esettanulmányt is javasolunk. 

Időigény 

A modul elsajátításához szükséges becsült idő  

Körülbelül három alkalommal 2x45 perc órányi 

tanulás szükséges ezen modul tartalmának 

megismeréséhez, a feladatok teljesítéséhez, 

valamint a modul végén lévő esettanulmány 

elolvasásához. 

Ütemterv 

Haladás a modulban, az anyag megtanítása 

 

A javasolt haladás a modulban a leírt sorrendnek 

megfelelően. Először a tanagyag elméleti 

ismereteinek átadása, esetleg saját példákkal, 

helyi jó gyakorlatokkal kiegészítve. Ezt 

követően a gyakorlati példák, esettanulmányok 

bemutatása. Az oktatást követően a modulhoz 

kapcsolódó feladatok elvégzése és önellenőrző 

teszt kitöltése. 
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Bevezetés 

 

 

Az éghajlatváltozás, más néven klímaváltozása a Föld csapadékosságára, széljárására vagy 

hőmérsékletére vonatkozó jelentős mértékű változását jelenti. A megtapasztalható változás 

napjainkban már megkérdőjelezhetetlen, és az is bizonyított, hogy ezen értékek megváltoztatásáért az 

ember a felelős. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) munkacsoportja fogja 

össze nemzetközileg az éghajlatváltozással kapcsolatos hatások, kockázatok megfigyelését és 

értékelését, több száz önkéntes tudós segítségével. 

 

Az éghajlatváltozás okai többfélék: 

       1. az éghajlat külső behatás nélküli ingadozása (pl. El Niño, mely egy természetes éghajlati 

jelenség, mely ciklikusan jelentkezik, és a tengervíz áramlásával van összefüggésben) 

       2. természetes külső tényezők (pl. naptevékenységek, vulkánkitörések) 

       3. antropogén hatások többet között: 

            -üvegházhatás erősödése az iparosodás óta, ami az üvegházgázok koncentrációjának  

             emelkedését jelenti a légkörben 

            -elsivatagosodás. 

 

A globális átlaghőmérséklet több mint 0,7 Celsius fokkal emelkedett a XX. század során. A probléma 

akkor kezdődött, amikor az ember a fosszilis energiaforrásokat saját szolgálatába állította. A szén, a 

kőolaj és a földgáz évmilliók alatt került a földbe, mi pedig néhány évtized leforgása alatt 

visszajuttatjuk ezeket a légkörbe (közlekedés, ipar, túlfogyasztás, pazarlás).  

Ahhoz, hogy elkerüljük környezetünk további romlását, alaposan át kell alakítani jelenlegi 

életmódunkat. A fenyegető környezeti változásokat csak úgy előzhetjük meg, hogy ha gyökeres 

változások következnek be mind gondolkodásmódunkban (szemléletváltás), mind pedig társadalmi 

intézményeinkben (paradigmaváltás). 

 

Az egyik ilyen változás, ha odafigyelünk az anyagtakarékosságra, valamint a szelektív 

hulladékgyűjtésre, hogy ezzel védjük a környezetünket. Amiket tudunk anyagokat, valamint tárgyakat 

újrahasznosítunk a kidobás helyett, hiszen, ha kidobjuk mi is csak több szemetet hozunk létre, és 

szennyezzük a környezetünket. 
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Szelektív hulladékgyüjtés 

Az ember létezésével egy időben jelentek meg a hulladékok is. A természeti népek életében még nem 

jelentett problémát a hulladék, a gazdálkodás kezdetével, illetve a települések létrejöttével megjelentek 

az ezzel kapcsolatos problémák is. A technológiai fejlődéssel egyre több olyan tárgyat alkotott az 

ember, mely nem újrahasznosítható szemétként végezte. Az ipari forradalom robbanásszerűen rontott 

a helyzeten, és ma már egy olyan globális problémával áll szemben az emberiség, hogy már nem tud 

mit kezdeni a saját hulladékával, lásd Nápoly. 

 

 

 

 

Ma már nem ismeretlen számunkra a szemétszigetek megjelenése sem az óceánokban, melyeket a 

tengeráramlatok hoznak létre. A felmérések szerint jelen pillanatban 5 nagy elszennyesedett terület 

van világszerte. Az éves műanyag felhasználásunk 10%-a az óceánjainkban végzi. Az alábbi táblázat 

bemutatja, hogy milyen drámai mértékben nőtt az előállítása a műanyagoknak a világban 1950 óta 

(millió tonnában). A hulladékszigetek további növekedésének megakadályozása mindannyiunk 

feladata és kötelessége. 
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A hulladékkelezés megszervezése és folyamatos működtetése az önkormányzatok kötelező feladata. A 

hulladék elszállíttatásáért szemétdíjat kell fizetni a hulladék mennyiségével arányosan. 

 

A szeméthegyek csökkentésének egyik módja a szelektív hulladékgyűjtés, mellyel környezetbarát 

módon tudunk megválni a számunkra már haszontalan tárgyainktól. Sajnos ma még Magyarországon 

sok olyan anyag kerül a kukába, melyet újra tudnánk hasznosítani, de nem kerülnek be a szelektív 

hulladékgyűjtőkbe, így nem tudják elszállítani sem a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre. A 

hulladéklerakóba kerül minden nem szelektíven gyűjtött szemét, emiatt nem lehet újra feldolgozni. A 

lerakó belsejében keletkező depóniagáz a gépjárművek hajtására és fűtésére még tovább hasznosítható. 

A szemét mennyiség csökkentésének további módja, ha törekszünk rá, hogy nap mint nap kevesebb 

keletkezzen. 

 

Használd újra! 

Újrahasználat során egy már meglévő tárgyat vagy csomagolást bármilyen átalakítás nélkül újra 

felhasználjuk, ugyanarra a célra, amire eredetileg készült. Például befőttes üveg, vagy visszaváltható 

üveg. A boltban vásárolt uborkás üvegben télire tegyünk el befőttet vagy szörpöt. Használt ruháinkat 

adjuk oda segélyszervezeteknek, megunt játékokat gyerek kórházaknak. 

Hazánkban egyedülálló a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok létrehozása, ahova be lehet 

vinni még használható, működőképes, de már megunt eszközöket, amiket mások egy kisebb összeg 

megfizetésével át tudnak venni. Jelenleg két ilyen központ működik Budapesten. 

 

Hasznosítsd újra! 



 

 

  8  

 

 

 

Az újrahasznosítás során a szelektíven gyűjtött hulladékokból újra termék lesz megfelelő kezelés után. 

Ezek aztán újra visszakerülnek a gazdaság körforgásába, ennek ellenére nem tekinthető a legjobb 

környezetvédelmi megoldásnak. Elsődleges nyersanyagot spórolunk, viszont az újrafeldolgozás során 

szennyezés keletkezik. 

A műanyag (PET) palackokból és szatyrokból a feldolgozás után az alábbi eszközök készülnek: 

edények, csövek, szigetelőanyagok, játékok, tároló flakonok, fóliák, zacskók, de akár műszálas ruhák, 

elektronikai eszközök borítása vagy kerti bútor is. 

A papír újrahasznosításából kartont, könyvet, csomagolóanyagot gyártanak. 1 tonna papír 

előállításához min. 2-3 tonna fa feldolgozására van szükség.  

Az üveget a gyárakban beolvasztják, és újra üveget készítenek belőle. A feldolgozás során fontos az 

üveg színe, a színes üvegeket az útépítés során használják fel (külföldön), a fehérből üvegpalackokat 

készítenek. 

A gumiabroncsokat darálják, adalékot adnak hozzá, formába öntik és játszótereken és sportpályákon 

gumilapokként hasznosítják újra. 

Az alumínium dobozokat (pl. üdítős) bezúzzák, kemencébe töltik és megolvasztják, majd a szükséges 

öntőformába helyezik. Tekercseket, lemezeket készítenek belőle, melyekből akár autóalkatrészeket is 

gyártanak. 

 

A veszélyes anyagok kezelése 

A veszélyes hulladékokat minden esetben külön kell gyűjteni és tárolni, illetve az erre a célra 

kialakított speciális hulladékudvarokban kell leadni. A háztartásokban leginkább megtalálható 

veszélyes hulladék a gyógyszer, elem, festék, akkumulátor, olaj. A hulladékudvarokon kívül a 

gyógyszerek szavatossági határideje után leadhatóak a gyógyszertárakban, az elemeket a legtöbb 

élelmiszerbolt külön dobozban gyűjti. Lomtalanítás alkalmával a veszélyes hulladékok kihelyezését az 

önkormányzat egy arra kijelölt helyre kéri. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés fontosssága 

A hulladékok szelektálásával az újrahasznosításhoz járulsz hozzá. Fontos, hogy a szelektív kukákon is 

található jelzések szerint válogasd szét és helyezd bele a szemetet, különben csak a szeméthegyek 

növeléséhez járulsz hozzá. A hulladék feldolgozókban géppel és kézzel is tovább válogatják azt, de a 

rendszer hatékony működéséhez így Te is hozzá tudsz járulni. Helytakarékosság szempontjából 

célszerű, ha összenyomod, összetaposod, illetve tisztán (pl. mosogatóvízben kiöblíted a tejfölös 

poharat) helyezed a kukába higiéniai okokból. A kék színű szelektív kukába a papír, a sárga színűbe a 

műanyag és fém hulladékot kell dobni. Egyes területeken eltérhetnek a szelektív hulladékgyűjtés 
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szabályai, informálódj lakóhelyed és iskolád környékén. A lényeg az, hogy azok a hulladékok, amiket 

újra lehet hasznosítani, semmiképp ne kerüljenek a vegyes kukába, mert azok a hulladéklerakóba 

kerülnek. Ha tisztában vagyunk a helyes hulladékkezeléssel, akkor sokat tehetünk környezetünk 

védelméért.  

 

A hulladék típusai 

Papír 

A papír helyes gyűjtésének feltétele, hogy a ne legyen zsíros illetve élelmiszer-maradványt ne 

tartalmazzon, mert csak szennyezés nélküli papír kerülhet bele a szelektív gyűjtőbe. Ide dobj minden 

újságot, füzetet, könyvet, hullámpapírt, kiöblített italos kartondobozt, csomagolóanyagot, nagyobb 

kartondobozokat lapítva. Figyelj arra, hogy a doboz ragasztócsíkja, a tejes doboz kupakja, a füzet 

spirálja nem a papírok közé való hulladék. 

 

 

Üveg 

Az üvegek szelektív gyűjtése településenként abban térhet el, hogy a fehér és színes üvegeket külön 

kell-e gyűjteni. A fehér (színezetlen) üveg pl. a befőttes, konzerves, parfümös üveg, a színes (zöld, 

barna, sárga) italos üveg tartoznak ebbe a csoportba. Az üvegeket minden esetben öblítsük ki, a fém 

kupakokat az arra megfelelő helyre dobjuk. Ne dobjunk ebbe a gyűjtő konténerbe tükröt, ablaküveget, 

villanykörtét, szemüveget, kerámiát, neoncsövet. 
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Fém 

A fém újrahasznosítása nagy energia megtakarítást eredményez, ezért széleskörű elterjedésének fontos 

szerepe van. A fém hulladékokra is ugyanúgy igaz, hogy higiéniai okokból és a könnyebb feldolgozás 

érdekében tisztán helyezd a tárolóba. A fémet a műanyagokkal együtt a sárga színű szelektív kukában 

gyűjtjük. 

 

Műanyag 

Ezt a fajta hulladéktípust a papír vagy műanyag konténerbe kell elhelyezni, attól függően, ahogy jelzik 

rajta. Ide tartoznak az üdítős, ásványvizes PET-palackok, különböző flakonok (samponos, 

tisztítószeres), szatyrok, zacskók, csomagoló fóliák. A kidobásra ítélt hulladék ne tartalmazzon 

élelmiszer-maradványt, ne legyen zsíros vagy olajos. Ne dobj szelektív műanyag kukába pl. 

hungarocellt, fogkefét, CD-lemezt, gyermekjátékot, nejlonharisnyát.  
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Italos karton 

A gyümölcsleves, tejes italos kartondobozokat Budapesten a papírgyűjtő konténerbe kérik bedobni, 

más településeken a műanyagosba. Tájékozódj a környezetedben a helyes szelektív hulladékgyűjtés 

szabályairól.  

 

Szerves hulladék 

Növényi vagy állati eredetű hulladék, mely biológiailag lebomlik. A szerves hulladékokat 

felhasználhatjuk komposztálással, melynek „végtermékét” a mezőgazdaságban, vagy akár saját 

kertünkben is felhasználhatjuk a talaj termékenységének növelésére. 

A háztartásban leggyakrabban előforduló szerves hulladék a levél, fű, ág, lomb, konyhai zöldhulladék 

pl. krumplihéj, gyümölcshéj, egyéb konyhai szerves hulladék pl. a tojáshéj. 

 

 

Papír körforgása, újrahasznosítása 

A papír életútja 

A papírgyártáshoz leginkább lombhullató fákat és tűlevelű örökzöldeket használnak, de a nád, kender, 

len, gyapot is az alapanyagok közé sorolható. A papír fő alapanyaga a cellulóz, melyet a papíripar 

elsősorban fából készít. 

Gyártási folyamat: 

1. Első lépésként a farönköket megszabadítják kérgüktől. Csiszolással rostjaira bontják, az 

aprítás során faforgács keletkezik. 

2. Pépesítés során a faforgácsokat átmossák, vizet és különböző vegyszereket adnak hozzá, 

őrléssel pedig elősegítik, hogy azok még jobban össze tudjanak tapadni. Csomómentes pépet 

állítanak elő. 
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3. Harmadik lépésben különböző adalékanyagokat adnak hozzá a péphez. Klórral fehérítik, vagy 

valamilyen színezéket tesznek hozzá a színes papír előállításához. A pépbe enyvet tesznek, 

hogy a papír ellenállóbb legyen. 

4. Ennél a szakasznál a pép egy szitába kerül, ahol rázó mozgás hatására átfolyik, így a rostok 

egyenletesebben oszlanak el. A maradék víz préseléskor távozik. 

5. Utolsó lépésben a gőzfűtésű hengerek teljesen kiszárítják és kisimítják a papírt. Lehűtés után 

egy nagy hengerré csévélik, később a megfelelő méretűre vágják. 

 

 
Kép forrása: http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Papir.htm 

Újrapapír előállítása 

A papírból készült újrapapír előállításához sokkal kevesebb energiára van szükség, illetve a 

légszennyezettség és vízszennyezés is kevesebb, mintha fából készítették volna el. A fejlett 

technológiának köszönhetően csomagolóanyag, háztartási-higiéniai papír, irodai papír is készíthető a 

papír újbóli felhasználásából. A begyűjtés után gépi és kézi válogatáson esik át a papírhulladék. 

Bálázzák, ledarálják, majd magas hőmérsékleten tömörítik. Ezzel az eljárással készítik el az üdítős és 

tejes dobozokat. A másik lehetőség, ahogy a fenti ábrán is látszik (papírgyártási folyamat) a papír 

pépesítése után félkész terméket állítanak elő. 
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Miért éri meg a papír újrahasznosítása? 

Az alábbi táblázatból jól látszik, hogy mi szükséges a papír előállításához és a papír 

újrahasznosításához: 

 

         Egy tonna szűz papír                        Egy tonna újrapapír 

Víz:                                417 m3                                         100 m3 

Alapanyag:                    1700 kg fa                               1150 kg papír 

Energia:                         717 kWh                                      300 kWh 

 

Te is látod a nagy különbséget, ugye? Hazánkban évente 700 ezer tonna papírt használunk fel, egy 

emberre vetítve átlagosan 60-70 kilogrammot. A statisztikák szerint ebből 400-450 ezer tonnát 

hasznosítunk újra. 

 

Komposztálás 

A komposztálódás egy olyan biológiai folyamat, amely során különböző hulladékok és szerves 

anyagok humuszszerű anyaggá alakulnak át. A mezőgazdaságban, földművelésben, a kertészetekben 

régóta ismert és alkalmazott módszer. A komposztálás folyamatában különböző élőlények vesznek 

részt (mikroorganizmusok, gombák, rovarok, férgek, giliszták stb.), illetve fontos szerepet játszik az 

oxigén is. Ahhoz, hogy megfelelő módon menjen végbe a lebomlás, ezeknek a kis élőlényeknek 

szénre és nitrogénre van szükségük, így ezek arányára érdemes figyelni, amikor összeállítjuk a 

komposztáló alkotórészeit. 

A folyamat végén ú.n. komposzt alakul ki, mely szilárd, morzsalékos, sötétbarna színű, földszerű, 

magas szervesanyag-tartalmú anyag. Ha növényeidet ezzel szórod meg, a talaj sokkal termékenyebb, a 
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növények és termésük egészségesebbek lesznek. A kerti és konyhai hulladékokat ezáltal visszajuttatod 

a természetbe, így Te is környezettudatosabbá válhatsz.  

 

 

Komposztálást befolyásoló tényezők 

- hulladék összetétele (toxicitás, lebonthatóság) 

- nedvességtartalom (ne legyen se túl száraz, de ne is csöpögjön, tetejét védjük az esőtől)  

- a komposztálandó anyagoknak közel hasonló méretűeknek kell lenni, vágjuk fel a nagyobb darabokat 

- szén és nitrogén aránya a komposztálóban: 25:1 arány ideális 

- kapjon megfelelő szellőzést, keverjük át többször ha szagos a komposztáló 

- hőmérséklet (a hulladékban előforduló kórokozók elpusztítása csak tartósan magas hőmérsékleten, 

55 °C felett valósítható meg) 

- szemcseméret (optimális: 25–40 mm) 

- pH (a komposztálásban résztvevő mikroorganizmusok pH-tartománya gyengén savas és gyengén 

lúgos között megfelelő). 

Ha ezeket tényezőket biztosítjuk, tisztán aerob oxidáció jön létre. Ha nincs elegendő oxigén, bomlás 

zajlik le, akkor biogáz keletkezik (pl. metán). Házilagos körülmények között pl. a forgatás nélkül, 

vastagon egymásra rakott anyag képes erre. De pl. faapríték 5 cm-nél vastagabb rétegben szabadon, 

nedvesen már anaerob bomlás jeleit mutathatja. 
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Komposztálható anyagok 

 konyhai hulladékok: gyümölcs (banánhéj, almacsutka), zöldség, kávézacc, teafű, tojáshéj, 

kukoricacső 

 kerti hulladékok: gallyak, falevelek, fű, elnyílt virágok, bokrok nyírásából származó 

nyesedékek, lehullott termések, egyes gyomnövények (amennyiben még nem hoztak magot) 

 fűrészpor, faapríték 

 egyéb hulladékok: kartonpapír, fahamu, elhervadt virágok (vágott és cserepes egyaránt, 

földlabdástól), megunt növények, vizes papírtörölköző, papírguriga, haj, köröm 

 növényevő állatok ürüléke (javasolt szénával vagy hasonlóval jól elkeverni, illetve vastagabb 

növényi réteg alá elhelyezni a szagok elkerülése végett) 

 a háztartási hulladék 30-40%-a használható fel komposztálás során 

Nem javasolt anyagok 

 dió- és a (vad)gesztenyefák levelei, fenyők tűlevelei (néhány ág nem okoz gondot, de mivel túl 

savasak, nehezen bomlanak le) 

 fertőzött vagy gombás növények (ezeket el kell égetni), gyomnövények magvai (3-4 év 

szükséges az ártalmatlanításukhoz, magas hőfokon sem bomlanak el), javallott nagy 

(minimum 5 m3)-es halom közepér rakni, hogy a szokásosnál nagyobb hőmérséklet 

ártalmatlanítsa 

 húsevő állatok ürüléke 

 széntüzelés salakja 

 állati tetemek 

 csont, hús, főtt ételek maradéka, kenyér 

 Színes újságok  

 Pelenka, porzsák tartalma  

 Fáradtolaj, vegyszerek, festékek  

 Elemek, növényvédő szerek  

 Gyertya maradékok 

 Üveg, fémek és műanyagok, zacskók 

A komposztot kiegészítő anyagok 

A gondosan összeválogatott és a megfelelő „barna” (széntartalmú) és „zöld” (nitrogéntartalmú) 

alapanyagok arányára figyelve, magától elindul a bomlási folyamat. Kezdőknek javasolt: 

-előző évi érett komposzt vagy szerves trágya 

-agyagásványok: bentonit, zeolit 
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- mész (égetett vagy mészpor) 

- szalmahamu 

 

Komposztálás módjai 

1. Rétegelés 

Ez az eljárás többféle alapanyag rétegezésével készül el. A jó szellőzés érdekében 10-20 cm vastag 

alapréteget képezünk ágakból vízelvezetőként. Erre a rétegre kb. 15 cm növényi hulladék kerül, majd 

5 cm magas tápanyagdús réteg (pl. trágya) következik. Ezután ráhelyezünk pár mm-es laza földet, 1% 

mészporral, hamuval összekeverve. Ezeket a rétegeket addig ismételjük, míg 1,2-1,5 m magasságot 

kapunk. A prizma egy 6 mm vastag laza takaró földréteget kap. Ahhoz, hogy jól tudjon levegőzni, a 

prizmát fadorongokkal lazítjuk, szellőztetjük. A bomlás kb. 90 napig tart, összeeséskor, és még kétszer 

átrakjuk. 
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2. Összekeverés 

Az alapanyagokat berakás előtt aprítsuk össze és a keverjük össze a legideálisabb módon. A 

komposzttelep területe kb. 1/10-e a komposzttal ellátott területnek. A megfelelő nedvességet 

biztosítsuk, ne csöpögjön, ha túl nedves, akkor rothadni fog és bűzös lesz, ami nem aerob bomlás. 

Nyáron a beérés ideje 6-8 hét. A halom alja és oldalai a levegőt engedjék át, hogy jól tudjon szellőzni, 

a terepen az alapja pedig középen domború legyen, hogy a víz ki tudjon folyni. Kb. 20 cm keverékre 

egy ujjnyi laza földet teszünk. A halmokat egymásra helyezzük, egy halom 1,5-2 méter széles és 1 m 

magas. Miután összeesett, átforgatjuk, betakarjuk száraz fűvel vagy gazzal. Amikor teljesen korhadt 

lett a halom, átszitálva kihordjuk a talajra, ahova szántuk. Amennyiben nem mozgatjuk a halmot, 1-2 

év alatt bomlik le a háztartási szemetünk, vagyis az 1 év alatt összegyűlt anyag 3 év alatt lesz teljesen 

kész. 

 

3. Régóta használt, jópofa kas  

A komposztáló kas egy olyan kétfunkciós találmány, mely egyesíti a komposztálót és a veteményest. 

A váza természetes anyagból készül kasfonással, mely lehet mogyoró, fűz, vagy som. A sok éves 

használat során az építmény magától le is bomlik. A kas köré építhetünk veteményest vagy virágokat, 

mely nemcsak otthonunk, de egy cég irodájának kertjét is feldobja. Használhatjuk magas ágyás 

készítésére, illetve melegágyásként is. Használatával akár 20-25%-kal is csökkenthető a szemét. A 

komposztáló kas ötlete Gyulai Iván ökológustól származik. 



 

 

 18  

 

 

 

 

 

 

TUDATOS VÁSÁRLÓ 

Vásárlásaid alkalmával eldöntheted, hogy mit és kit támogatsz a pénzköltéseddel. Ha tudatosan 

odafigyelsz rá, akkor elkerülheted a környezetszennyezést, a felesleges tömeggyártást, a 

gyermekmunkát, viszont támogatod a magyar gazdaságot és a hazai termelőket. Néhány tippet adunk, 

amire figyelj: 

- a szupermarketek helyett vásárolj piacon, idény gyümölcsöket és zöldségeket tudsz vásárolni és 

támogatod a kisvállalkozások megélhetését. Élvezd a piacok sajátos hangulatát. 

- minden vásárlásod alkalmával vigyél magaddal szövet táskát, így a műanyag zacskók felhasználását 

csökkented, illetve spórolsz is, ha nem vásárolsz szatyrot. 

- vásárlás előtt írd össze egy cetlire pontosan mire van szükséged, és csak azokat vedd meg 

- válassz olyan termékeket, amiket nem teszteltek állatokon, illetve nem tartalmaznak különböző 

kemikáliákat, mert az a szervezetedet is károsíthatja 

-figyeld a címkéket, olvasd el az élelmiszerek összetételét, válassz kevesebb cukrot, tartósítószert, 

adalékanyagot tartalmazó árucikket. Részesítsd előnyben a hazai termékeket. 

 

Először biztos ijesztő lesz a sokféle címke, amiket a boltokban a különböző árukon láthatsz. A címkék 

értelmezéséhez az interneten mindig találsz segítséget, pár példa: 

-Kiváló Magyar Élelmiszer: a védjegyet pályázat útján lehet elnyerni olyan termékeknek, amelyek 

tulajdonságaikban kiemelkednek a többi közül és megfelelnek az előírásoknak. Célja a 

minőségfejlesztés, az ország imázs erősítése. 

-Magyar Termék Nagydíj: az EU előírásainak megfelelő termék, mely civil kezdeményezésre jött 

létre. Szintén pályázat útján lehet jelentkezni, a védjegy birtokosát folyamatosan ellenőrzik. 
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Magyaroszágon gyártott és forgalmazott termékekre lehet kérni a védjegyet. 

-Magyar Baromfi védjegy: Magyarországon nevelt és feldolgozott baromfiból készült termékekre 

kerülhet rá, mely minden tekintetben megfelel a hazai és uniós szabályozásnak. 

 

 

 

Ruha, cipő, kiegészítő, mint hulladék 

A textilek alapanyaga lehet természetes növényi eredetű (pl. pamut, len), lehet természetes állati 

eredetű (pl. gyapjú), illetve lehet mesterséges is (pl. poliészter). A természetes anyagok hamar 

lebomlanak, így nem szennyezik annyira a környezetet. A mesterséges alapanyagokból készült 

ruhaneműkből viszont manapság egyre többet használunk, így ezek felhalmozódása már komoly 

problémát jelent.  

 

Itt olvashatsz néhány tippet arról, hogyan tudsz tudatosabb lenni: 

-a használt, de még jó állapotban lévő ruhákat, ágyneműeket add oda rászoruló családoknak, 

szerveteknek, templomnak vagy keresd nagy áruházak parkolójában a Magyar Vöröskereszt 

konténerét, ahol leadhatod használt ruhadarabjaidat, cipődet, övedet stb. A Vöröskereszthez eljutott 

ruhaneműket szétválogatják, és kevésbé jó minőségű darabokat eladják géprongynak, így plusz 

bevételhez is juttatod a szervezetet. 

-vásárolj használt ruhát, de ha mindenképpen újat szeretnél, vásárolj olyan ruhaboltokban, ahol 

figyelmet fordítanak az újrahasznosításra, ott is le tudod adni a már nem használt ruhákat.  

- ne pazarolj, a lyukas nadrágot vagy zoknit még meg lehet stoppolni 

-a használhatatlan ruhákat Te is használhatod rongynak, akár takarítás, akár barkácsolás közben 

-ha egy apró kis lyuk lett a cipőn vagy tönkrement a sarka nem dobjuk a szemetesbe rögtön! Vidd el 
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egy cipészhez javításra. 

-az elhasznált ruhaneműkre tekints másként, engedd szabadjára a fantáziádat és gondold újra, mire 

használhatnád. Maradék rongyokból készíthetsz rongyszőnyeget és nem kell újonnan megvásárolni a 

boltban. Készíthethetsz egyedi és személyes ágytakarót, táskát patchwork technikával. Alkothatsz 

rongybabákat, vagy varrhatsz a babáknak új ruhákat. Kis kedvenc házi állatunknak csinálhatsz télire 

ruhát vagy puha vattával kitömve akár fekhelyet is. 

-az osztálytársaiddal, baráti köröddel szervezzetek gardrób csere-bere programokat vagy látogassatok 

el egy ilyen rendezvényre 

-figyelj rá tudatosan, hogy minél kevesebb textilhulladékot termelj és legfőképpen olyan ruhadabokat 

vásárolj, ami természetes anyagból készült. Ne halmozd őket feleslegesen, nincs szükséged annyi 

ruhára, hogy kiessen a ruhásszekrényedből. 

 

A vegyszerek hatásai és kiváltásuk  

Probléma a vegyszerekkel 

A vegyszerek negatív hatással vannak a szervezetünkre, gyengítik az immunrendszerünket, 

befolyásolják szervezetünk helyes működését. Ám nemcsak testünkre, hanem környezetünkre is káros 

hatással lehetnek. A tisztítószerek ammóniát tartalmaznak, mely légzési nehézséget és allergiás 

reakciókat válthatnak ki. Az ivóvizünket veszélyes mértékben szennyezi. 

 

Bútorfény 

A spray és folyékony bútorfényezők szintetikus anyagokból és oldószerekből állnak. A hozzáadott 

mesterséges illatanyagok károsítják a levegőt. Bőrünkkel érintkezve mérgező hatással bír, allergén. 

Fémtisztító szerek 

Ezek a szerek gyakran tartalmaznak ammóniát, mely légzési nehézséget, bőr irritációt okozhatnak, 

maróak és gyúlékonyak. 

Fertőtlenítő szerek 

A fertőtlenítő és wc tisztító szerek többnyire klór tartalmúak, további erősen mérgező anyagok is 

megtalálhatóak bennük. Fehérítő hatásuk is van. Nagy mennyiségben károsítja a tüdőt belégzés esetén, 

szennyezik az ivóvizet. 

Folyékony tisztítószerek 

Erős vegyszereket tartalmaznak, az etanolt, ammóniát, formaldehidet és a klórt. Ezek az anyagok 

mindegyike káros a környezetre, és a szervezetbe kerülve halált okoz. Mérgező, légzési nehézséget és 

bőrkiütést okoz, maró hatású és ivóvízszennyező. 
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Mosogatószerek 

Zsírtalanító hatású anyagokat tartalmaznak, gyakran a foszfát is megtalálható bennük. A foszfát 

szennyezi az élővizeket, mert megakadályozza azon baktériumok hasznos „munkáját”, mely során 

lebontja a szennyvízben található anyagokat és hasznosítható formában visszajuttatja a talajba. 

Súrolópor 

A súrolópor kisebb szemcséket tartalmaz. Legtöbb benzolt tartalmaz, mely rákkeltő hatású. További 

alkotórészei: iszapolt kréta, mosószer, illatosító anyagok stb. Erős szennyező hatásúak az ivóvízbe 

jutva. 

Szőnyegtisztító szerek 

A szőnyeg-és kárpittisztító szerek felületaktív anyagokat és színélénkítő adalékanyagokat tartalmaz, 

csatornába kerülve nagymértékben szennyezi a környezetet. Minőségi szőnyegekre káros hatással is 

lehet. 

Vízkőoldó 

A vízkőoldó szerek erősen maró hatású anyagokat tartalmaz (pl. sósav, szalmiákszesz). Különböző 

tartalmú szert egy felületen ne használjunk soha, mert mérges klórgáz szabadulhat fel. A vizet 

nagymértékben szennyezi, ezért mindenképp találjunk más alternativát használatára. 

 

Élj vegyszermentesen! 

Szódabikarbóna 

A szódabikarbóna egy nagyon sokrétűen felhasználható anyag, fehér, por állagú. Takarításhoz nagy 

kiszerelésben is kapható, viszonylag olcsó szer a többi, boltban kapható tisztítószerhez képest. Tisztít, 

fertőtlenít, szagtalanít. Néhány tipp a felhasználásához: 

Takarítás:  

- szórj egy rongyra keveset belőle, nedvesítsd be és kész a súrolószer 

- szagok eltüntetése a kárpiton: szórd be, hagyd állni, majd porszívózd ki 

- felmosás: egy vödörnyi vízben oldj fel két evőkanálnyi szódabikarbónát, fertőtlenít és tisztít 

- szagtalanítsd a cipőt: egy régi zoknit tölts meg vele, csomózd meg a tetejét, rakd a cipőbe és 

hagyd állni egy éjszakát 

- ezüst-, acél-, fémtárgyak fényesítése – kis vízzel tészta sűrűségűre keverjük, bekenjük vele a 

tárgyat, negyed óra múlva letöröljük  

Konyhai tisztítás: 

- fertőtlenítés: vágódeszkákra szórj belőle, hagyd állni, dörzsöld át, majd mosd le 

- a fazekakban, serpenyőkben odaégett ételmaradékot feloldja, engedj bele forró vizet, szórd be, 

majd hagyd állni kicsit 
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- mosogató és tűzhely tisztítására is alkalmas, ha benedvesíted, majd rászórsz szódabikarbónát 

Fürdőszoba, mosás: 

- eldugult lefolyó esetén önts bele szódabikarbónát és ecetet, sistergés után forró vízzel öblítsd 

le 

- ruhából kávé vagy teafoltot tudsz eltüntetni, ha kevés vízben feloldod a szert, majd enyhén 

bedörzsölöd 

Mosószóda 

A mosószóda, azaz a nátriumkarbonát tökéletesen működik kézi és gépi mosás során is, de 

alkalmazható általános tisztításra is és akár mosogatni is lehet vele. 

Az „alaprecept” elkészítéséhez három evőkanálnyi mosószódát fel kell oldani egy liter vízben. Ezzel a 

keverékkel a legzsírosabb konyhai felületeket is meg lehet tisztítani, az erősen szennyezet textileket, 

ha ebbe áztatod be mosás előtt, garantáltan minden folt kijön belőle. 

A szennyezett edények megtisztításához öt liter vízhez adjunk egy evőkanálnyi mosószódát, és ezzel a 

keverékkel mosogassuk el őket. 

Eltávolítja pluszban a motorolajat, viaszt, rúzst, megszáradt szappanmaradékot. 

 

Ecet 

- Ablaktisztítás: három liter vízzel keverjünk el két pohár ecetet, mossuk le az ablakot vele, 

vizes szivaccsal végül újságpapírral töröljük át. 

- 3 liter vízben oldjunk fel 8 evőkanál ecetet, ezzel a keverékkel felmoshatunk, használhatjuk a 

fürdőszobában a zuhanykabin tisztítására, de akár a csempe vagy járólap takarítására is. Képes 

eltüntetni a penészgombákat a kád körül vagy a fugából. 

- Vízkőoldóként is használhatod, ha ráöntesz egy kis adagot a felületre, vagy akár kávéfőző, 

vízforraló vízkőtelenítésére is használható. 

-  

Citromlé 

- A citromlé használható bármilyen környezetkímélő tisztítószer illatosítására, kitűnő zsíroldó, 

fertőtlenítő, fehérítő. 

- Mikrohullámú sütő takarítása: tegyünk vízbe citromkarikákat, majd indítsuk el 3 percre. A 

zsírt egy puha ronggyal töröljük le. 

- A penész eltávolításához egy rész citromlét egy rész sütőporral keverjünk össze, kenjük be 

vele a felületet, hagyjuk állni, amíg meg nem szárad, majd nedves ronggyal töröljük le. 

- Vízlágyító hatása is ismert, a kemény víz kezelésére tökéletes szer. 

- A citromsavat kozmetikai termékekben is megtalálod, pl. samponokban, tusfürdőkben, 

szappanokban, körömlakkokban. 
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-  

Asztali só 

Az asztali sót már nagyanyáink is használták a konyhában, fürdőszobában takarításra, illetve a ruhák 

makacs foltjainak eltüntetésére. 

- Tulajdonságai: kismértékben fertőtlenítő hatású, magába zárja a szagokat, tartósításra is 

használják. 

- Edények, serpenyők tisztítása: durva szemcsés sóval szórd meg a felületet, majd nedves 

szivaccsal dörzsöld be, majd most le. 

- Ha ruhákat tisztítasz vele vigyázz, mert előfordulhat, hogy a ruha színét fakóbbá teszi. 

- Súrolószer készítése: szórjuk a sót a felületre, szivaccsal dörzsöljük át és öblítsük le. Ezt a 

keveréket használhatod a tűzhely vagy a mosogató tisztításához is. 

-  

Kóla 

Talán meglepő tisztítószernek tűnik a kóla, de meglepően sokrétűen bevethető a lakásban. Az 

mindenképpen elgondolkodtató, hogyha tisztítószernek kiváló, szükség van-e rá az ember 

szervezetében. Felhasználási módjai: 

-      Ablaktisztítás: egy rongyra önts egy keveset a kólából és dörzsöld át vele az ablakot 

-      Frissítsd fel vele a csempét, járólapot. Eltünteti a vízkő foltokat, ha kólás ronggyal átdörzsölöd 

-      Wc tisztítás: önts 2 dl kólát a kagylóba, hagyd állni kicsit, végül súrold át kefével. 

 

Borotvahab 

- A fürdőszobai tükrön eltávolítja a fogkrém maradványokat, csak fújj egy keveset egy puha 

kendőre és töröld át vele. 

- A nyikorgó ajtó megszüntetésére is kiváló, egy régi fogkefével kenj egy keveset az ajtó 

zsanérjába. 

- A csaptelepek vízkő foltjait is eltüntetheted a segítségével, nyomj egy keveset a felületre, 

majd egy nedves ronggyal töröld át. 

 

A házi, természetes tisztítószerek használatakor is vegyük figyelembe az alapvető munkavédelmi 

előírásokat: 

- ne keverjük ezeket a szereket a boltban kapható tisztítószerekkel 

- mindig jól szellőző helyiségben végezzük a tisztítást, takarítást 

- használjunk kesztyűt, a kellemetlen szagok esetén maszkot 

- ha a házi tisztítószerekből nagyobb mennyiséget keverünk össze, hogy mindig kéznél legyen, 

a flakonokat, üvegeket címkézzük fel 
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- gyermekek elől elzárva tároljuk. 

 

A modul 

témájával 

kapcsolato

s hasznos 

linkek:  

Hasznos 

weboldalak 

további 

olvasásra 

Lombkomposztálás közparkokban 

https://www.youtube.com/watch?v=OGTIfnnHtJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=WtDU5Hlip9k  

Komposztálás Várpalotán 

https://www.youtube.com/watch?v=81IBlblNDEQ 

Hogyan hasznosíts újra autókat, nagyobb tárgyakat 

http://www.benedettobufalino.com/  

https://okoanyu.blog.hu/2016/10/28/vicces_otletes_es_keptelen_ujrahasznositasi_t

ippek 

http://ecolounge.hu/art/elindult-az-adidas-oceani-szemetbol-gyartott-cipoinek-

tomegtermelese 

További tippek a tárgyak újrahasznosítására. 

https://www.nlcafe.hu/otthon/20160109/megunt-butorok-ujrahasznositas-szemet/  

Rövid újrahasznosítási tippek, információk. 

https://www.nlcafe.hu/cimke/ujrahasznositas/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OGTIfnnHtJQ
https://www.youtube.com/watch?v=WtDU5Hlip9k
https://www.youtube.com/watch?v=81IBlblNDEQ
http://www.benedettobufalino.com/
https://okoanyu.blog.hu/2016/10/28/vicces_otletes_es_keptelen_ujrahasznositasi_tippek
https://okoanyu.blog.hu/2016/10/28/vicces_otletes_es_keptelen_ujrahasznositasi_tippek
https://www.nlcafe.hu/otthon/20160109/megunt-butorok-ujrahasznositas-szemet/
https://www.nlcafe.hu/cimke/ujrahasznositas/
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Esettanulmányok/Jó gyakorlatok  

 

1. Esettanulmány 

Az újrahasznosítás művészete, művészei 
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2. Esettanulmány 

 

Korábban volt róla szó, hogy óceánjainkban milyen nagymértékben található meg műanyag 

hulladék, legfőképpen PET-palack, nejlon zacskó. A probléma odáig vezetett, hogy szemétszigetek 

alakultak ki, a vízben való lebomlásuk már az élővilágot veszélyeztetik.  

 

Fenti probléma megoldása a mai napig várat magára, azonban elindultak olyan pozitív 

kezdeményezések, amik felhívják a figyelmet erre a fenyegető katasztrófára. 

2016-ban piacra került az Adidas által forgalmazott sportcipő, mely óceáni hulladékból készült. A 

cég egy óceánmentő civil szervezettel fogott össze az ügy érdekében. A sportcipő 5% 

újrahasznosított poliészterből, 95% tengerből kikerült műanyaghulladékból áll. Egy pár cipőhöz 11 

flakont használnak fel. A cipőn túl a bélés, a fűző és a talp is újrahasznosított anyagokból áll.   

 

 

 

A cég azonban elkezdte a sportcipők mellett a mezek gyártását, tengerekből és óceánokból kiemelt 

műanyag hulladékokból, a Bayern München és a Real Madrid csapatok részére. A cég célkitűzései 

között szerepel, hogy idővel teljesen áttérnek az újrahasznosított hulladékokból gyártott termékekre, 

ami ilyen nagy mennyiségben már egyáltalán nem elhanyagolható változásokat eredményezhet.  
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Feladat az anyagtakarékosság témakörben 

Cím 1. feladat: Hulladékok ismerete 

2. feladat: Újrahasznosítás 

3. feladat: Szemét mennyiségének csökkentése 

4. feladat: A veszélyes hulladékok és kezelésük 

Célkitűzések Töltsd ki az alábbi feladatokat 

Időtartam 40-60 perc 

Leírás 
1. feladat: Hulladékok ismerete 

 

1. Gondoljátok át és fogalmazzátok meg, mi a különbség a hulladék és a szemét 

között! 

 

2. Ne nyúljatok bele, csak nézzétek meg mi található a tanteremben lévő 

szemetes vödörbe. Mondjatok példákat hulladékra és szemétre! 

 

3. Állítsátok párba a hulladék nevét az újrahasznosítási módjával! 

 

tojáshéj  papírgyártás  

használt rajzlap polár pulóver gyártása 

PET - palack komposztálás 

lekváros üveg újra üveggyártás 

 

4. Húzzátok alá, melyiket tartjátok szemétnek az alábbi felsorolás közül! 

 

- üdítőitalos alumíniumdoboz 

- zsíros szalvéta ételmaradékkal 

- dobozos tej doboza 

- használt papír zsebkendő 

- eltört szemüveg 

- krumplihéj 

 

 

 

 



 

 

 31  

 

 

 

Megoldások 

1. A hulladékokat még lehet hasznosítani (újrahasznosítás), míg a szemetet 

nem. 

3. 

tojáshéj  papírgyártás  

használt rajzlap polár pulóver gyártása 

PET - palack komposztálás 

lekváros üveg újra üveggyártás 

 

     4. szemét: 

üdítőitalos alumíniumdoboz 

zsíros szalvéta ételmaradékkal 

dobozos tej doboza 

használt papír zsebkendő 

eltört szemüveg 

krumpli héj 

 

2. feladat: Újrahasznosítás 

 

A környezetedben milyen eszközöket, tárgyakat tudnál újrahasznosítani? Gondold át, 

hogy egy otthonodban is megtalálható hétköznapi hulladékot (flakont, konzerv 

dobozt, üveget stb.) hogyan tudnál átalakítani kreatív módon. Az újraalkotott 

tárgynak legyen funkciója (pl. tartasz benne ceruzát), a mindennapi életedben is tudd 

használni, akár Te, akár a család többi tagja. Fogalmazd meg vagy rajzold le: 
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3. feladat: Szemét mennyiségének csökkentése 

 

 

 

Gondold át, hogyan tudnál hozzájárulni a vizeinkben megtalálható szemétsziget 

csökkenéséhez. Írj egy fogalmazást a füzetedbe, melyben az alábbi szempontokra is 

térj ki: 

1. Milyen típusú hulladékból látsz a legtöbbet a képen? 

2. Szerinted miért van ebből a legtöbb az óceánokban, tengerekben? 

3. Te mit tudnál tenni otthon és az iskolában, hogy kevesebb hulladék 

keletkezzen? 

4. Te mit tudnál tenni, hogy a szelektív hulladékgyűjtés fontossága máshoz is 

eljusson? 

5. Fontosnak tartod környezetünk védelmét? Miért? 

 

 

4.feladat: A veszélyes hulladékok és kezelésük 

 

A veszélyes hulladékok a környezetre, élővilágra, egészségre káros hatásúak. 

Kiemelkedően fontos, hogy ezeket szelektíven gyűjtsük, mert a hatóságok 

szakszerűen ártalmatlanítani tudják. A mi a dolgunk csupán annyi, hogy a megfelelő 
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veszélyes hulladékot, a megfelelő gyűjtőhelyre vigyük vagy a megfelelő 

gyűjtőedénybe dobjuk be. A leggyakoribb veszélyes hulladék a szárazelem, 

akkumulátor, gyógyszer, oldószer, festék, lakk, elektronikai berendezés, lázmérő, 

fénycső, használt sütőolaj. 

 

Feladat: 

Az alábbi 10 hulladék közül válaszd ki a veszélyes hulladékokat, és írd bele a táblázat 

azon sorában, ahol le tudod adni őket!  

 

Lemerült elem, elromlott tablet, lejárt gyógyszer, kiégett fénycső, kiürült samponos 

flakon, elszakadt műszálas ruha, megromlott gyümölcs, megromlott tej, elromlott 

iroda tűzőgép, használt sütőolaj. 

 

A fenti felsorolásból veszélyes hulladék:____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Gyógyszertárak 

 

 

Használtelem-gyűjtő tárolók 

(iskolákban, áruházakban) 

 

Benzinkutak  

Elektronikai hulladék-gyűjtő szigetek 

 

 

Használt fénycső-gyűjtőhelyek 

(áruházakban, műszaki üzletekben) 

 

 

 

 

Megoldás: 

A veszélyes hulladékok (és ahol le tudod adni őket): 

- lemerült elem (Használtelem-gyűjtő tárolók) 

- kiégett fénycső (Használt fénycső gyűjtőhelyek) 

- használt sütőolaj (Benzinkutak) 

- lejárt gyógyszer (Gyógyszertár) 
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- elromlott tablet (Elektronikai hulladék-gyűjtő szigetek) 

 

Válaszok/haszn

os tippek 

Válaszok megtalálhatóak a feladatok alatt 

Kivitelezés Papíron, egyénileg vagy kiscsoportban. 

 

Összefoglaló 

Az anyag főbb összetevőinek felsorolása 

- Ahhoz, hogy elkerüljük környezetünk további romlását, alaposan át kell alakítani jelenlegi 

életmódunkat. A fenyegető környezeti változásokat csak úgy előzhetjük meg, hogy ha 

gyökeres változások következnek be mind gondolkodásmódunkban. Az egyik ilyen 

változás, ha odafigyelünk az anyagtakarékosságra, valamint a szelektív hulladékgyűjtésre, 

hogy ezzel védjük a környezetünket.  

- A komposztálódás egy olyan biológiai folyamat, amely során különböző hulladékok és 

szerves anyagok humuszszerű anyaggá alakulnak át.  

- A szelektív hulladékgyűjtés segítségével a hulladék mennyiség csökkentéséhez is 

hozzájárulunk. Segít bennünket megválni környezetbarát módon számunkra feleslegessé 

vagy haszontalanná vált hulladékoktól. 

- A papírhasználat megterhelő a környezetnek. Ezért is fontos az újrahasznosítása! 

- A boltokban kapható tisztítószerek legtöbbje környezetre és egészségre is káros, lehetőleg 

alkalmazzunk házi praktikákat és természetes szereket. 

 

 

Önellenőrző teszt 

Feleletválasztós kérdések 1 helyes válasszal 

1. Kérdés:  Mi a komposzt a természetben? 

1.Válasz Trágya  

2.Válasz  Humusz 

3.Válasz Lomb 

Helyes válasz 2. válasz 

2. Kérdés: Mi NEM komposztálható az alábbiak közül? 

1.Válasz Banán 

2.Válasz Fűrészport 
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3. Válasz Üveg 

Helyes válasz 3. válasz 

3. Kérdés:  A kertben hol helyezzük el a komposztálót? 

1. válasz Árnyékos helyen 

2. válasz Napos helyen 

3. válasz Fal mellé 

Helyes válasz 1. válasz 

4. kérdés:  Mi NEM befolyásolja a komposzt minőségét? 

1. válasz Levegő 

2. válasz Nedvesség 

3. válasz  Szél 

Helyes válasz 3. válasz 

5. Kérdés:  Válaszd ki a helytelen állítást! 

1. válasz A papír újrahasznosításából pl. könyv készül 

2. válasz A PET-palackokból újrahasznosítás során 

műszálas ruhákat gyártanak 

3. válasz Az üveg hulladékokat nem hasznosítják, elássák 

a hulladéklerakó kertjében 

Helyes válasz 3. válasz 

6. Kérdés: Válaszd ki melyik a papírgyártás folyamata! 

1.Válasz  Fa felaprítása, pép főzése, pép tisztítása, pép 

szitálása, papír kiszárítása, papír csévézése. 

2.Válasz Pép tisztítása, papír kiszárítása. 

 

3.Válasz  Fa felaprítása, pép szitálása, pép tisztítása, papír 

kiszárítása 

Helyes válasz 1. válasz 

7. Kérdés: Hazánkban évente hány tonna papírt 

használunk fel? 

1. válasz 100 ezer tonna 

2.válasz 700 ezer tonna 

3.válasz 1250 ezer tonna 

Helyes válasz 2. válasz 
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8. Kérdés:  Mit NEM teszel, ha tudatos vásárlóként 

bevásárolni mész? 

1. válasz bevásárló listát írsz és szövet táskát viszel 

magaddal 

2. válasz még több pénzt teszel a pénztárcádba hogy még 

többet költhess 

3. válasz minden termék címkéjét, csomagolását, és 

összetevőjét áttanulmányozod 

Helyes válasz 2. válasz 

9. Kérdés:  Milyen természetes anyagokkal válthatod ki a 

környezetszennyező tisztítószereket? 

1. válasz ecet, szódabikarbóna, asztali só 

2. válasz sósav 

3. válasz hipó 

Helyes válasz 1. válasz 
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JOGI NYILATKOZAT 

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum 

tartalmáért teljes mértékben az Ecocenter Alapítvány vállalja a felelősséget, és az semmilyen 

körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság 

állásfoglalását tükröző tartalomnak. 

 

http://tudatosvasarlo.hu/cimke
http://www.parley.tv/#fortheoceans

