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Oktatási segédanyag fogvatartottaknak 

 

Fenntartható fejlődés 

 

Összeállította, szerkesztette: Pósa Kornél 

 

2022.  

 

 

Útmutató a segédanyag felhasználásához 

 
Jelen eredményt 2022 nyarán fejlesztette a Váltó-sáv Alapítvány a fenti azonosítószámú 

projekt keretében. A segédanyag összeállításának, szerkesztésének célja, hogy egy viszonylag 

rövid időtartamú csoport, fejlesztés keretében mely témák azok, melyek a fenntartható 

fejlődés fogalomkörébe tartozhatnak, ill. megvitathatók felnőtt tanulókkal. Az összeállított, 

szerkesztett anyag már meglévő és fellelhető (a források megjelölésével ellátott) írások a 

neten, a kapcsolt szakirodalomban. Az egész azért jött létre, hogy "egy helyen, egy időben, 

egy témára" legyen egy gyorsan és hatékonyan használható összeállítás.  

 

A segédanyag 5 témakört ölel fel, így egy 5 alkalmas (azaz nem túl hosszú) csoportsorozat 

keretében feldolgozható. A segédanyag elsősorban a csoportvezető számára segítség: 

iránymutatás, útmutatás mind téma, mind feldolgozás szempontjából. Azaz nem arra szolgál, 

hogy "egy az egyben" odaadjuk a fogvatartottaknak és/vagy egyéb, akadályokkal küzdő 

célcsoportnak (főleg azért, mert az akadályokkal küzdők esetében nem túl szerencsés iskolai 

karrier figyelhető meg, tanulámódszertani repertoárjuk tehát szűkös a tanulni vágyó 

felnőttjeinknek). Nem is tankönyv (ami sokszor önállóan is feldolgozható, tanári 

magyarázattal meg egyenesen pazar a feldolgozási lehetőség).  

 

Mindez persze nem jelenti, hogy releváns részeket ne adhatnánk oda a célcsoportnak 

(jellemzően ilyen a Kiskunsági Nemzeti Park Viselkedési Kisokosa, azaz viselkedési kódexe). 

Ezeket sokszorosítva megkaphatják, sőt, ajánlott is a kiosztásuk.  

 

Az is előfordulhat, hogy egy iskolai pályafutását tekintve nemhogy nem kudarcos, de esetleg 

"királyi ut"-at bejáró csoporttagnak teljes egészében sokszorosítjuk.  

 

Az összeállított, szerkesztett anyag elméleti és gyakorlati részeket is tartalmaz. Az 5 fejezet 

mindegyike a következőképpen épül fel:  
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- összegzés ("vezetői összefoglaló") 

- kérdések a témával kapcsolatban (általunk felvetettek, de ez természetesen, bármikor, 

bárhánnyal bővíthető kérdéssor lehet) 

- fogalmak (azok a fogalmak, amelyek ismerete szükséges a fejezet feldolgozásához.  

 

A fejezet első, nagyon fontos részét egy folytatólagos vonal követi szövegszerkesztésileg. 

Ezután általában elméleti kérdéskör bemutatására kerül sor, fogalmak tisztázására. Ilyen 

esetben a nehezebben érthető, vagy túl bonyolult terminus technikusokat lábjegyzetben 

magyarázzuk meg, vagy tovább magyarázzuk (kibontjuk a magyarázatot). Megfigyelhető, 

hogy a bonyolultabb, technológiai meghatározástól gyakran eljutunk egy igen praktikus, jól és 

könnyen használható és érthető definícióig (jellemzően ilyen az ökológiai lábnyom 

fogalmának tisztázása, azaz 3 definíció is rendelkezésre áll az anyagban - bonyolultabbtól az 

egyszerűig).  

 

Az anyag sok ábrát tartalmaz, megkönnyítve a feldolgozást - a képeket jobban megjegyezzük, 

szemléletes, plasztikus, színes (gyakran színdinamikát használunk). A szöveg megértését  is 

igyekeztünk vizuális vezérléssel segíteni.  

 

Az elmélet elején gyakran van ráhangolódó feladat, közepén-végén pedig gyakorlatok. Ezek 

feldolgozása létszámtól és csoportheterogenitástól függően változhat: általában egyéni-páros 

feldolgozást (vagy kiscsoportos közös munkát) követ egy plenáris megvitatás. Mindkettő igen 

hasznos (kis- és nagycsoportos munka), a mi értelmezésünkben elsősorban azért, mert 

kiderülhet: mindenki ért(het) valamihez, mindenki máshoz ért. Ez az elfogadást előmozdítja 

az amúgy bizalmatlan célcsoportok, célcsoporttagok (akadályokkal küzdők) esetében, 

növelheti a szolidaritást, közös felelősségvállalást is - ami kulcsfontosságú a fenntartható 

fejlődés témájában (is).  

 

Sokszor igen praktikus, mindennapi, a hétköznapi életet támogató témafeldolgozást emeltünk 

be: pl. a víztakarékosság, az ökocímkék ismerete, vagy a tojáson lévő jelzések "megfejtése". 

Vannak azonban olyan témák, amelyek bár nem nélkülözhetetlenek most és azonnal a 

mindennapokban, azonban hasznos és jó tudni róluk: jellemzően ilyen a virtuális víz fogalma.  

 

Sokszor önismereti részeket is beiktatunk, ui. komplex és holisztikus szemléletben 

gondolkozunk a reintegráció / integráció folyamatában. Mindennek az alapja 
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értelmezésünkben az önismeret, és ez még a hulladék takarékossági kérdésköröket, vásárlási 

szokásokat, energiacsökkentő megoldásokat is érinti.  

 

Mivel holisztikus és szinergikus szemléletünk, ezért bizonyos témaköröknél egyéb, esetleg 

teljesen eltérő, de mégis releváns tudományterületet, és/vagy a művészetet is segítségül hívjuk 

a megértésben (pl. a Duna tudnivalói esetében). Ezen felül pedig a Dunáról történő szöveg 

feldolgozása egyéb kompetenciákat (pl. szövegértés) is fejleszt.  

 

Bónuszként a gamificationt is alkalmazva, új tanulási eszközt is mellékelünk az anyag végére: 

kvíz a témában. Rengeteg információ, megbeszélhető rész, diskurzus indulhat meg ennek az 

eszköznek a segítségével úgy, hogy közben sokat nevetünk, valamint "játszva tanulunk", akár 

egészséges versenyszellemmel fűszerezve.  

 

Esetleg eklektikusnak tűnik az anyag: mi a partitúra jelleg hívei vagyunk. Vagyis: bárhogyan, 

bármilyen sorrendben, bármennyit feldolgozhatunk, csoportvezetőként ötletet nyerhetünk, és 

kidolgozhatunk újabb és jobb, trendibb, hatékonyabb segédanyagot is. Ez is a lényeg: egy 

kiindulás, elindulás; nekünk segített, megosztjuk, lehet, másvalakinek is, de mindenkinek a 

saját támogató rendszereit kell megtalálni a felnőttoktatásban és nevelésben, valamint az 

egyéni életútban is. Legalábbis mi ezt képviseljük.  

 

Kívánunk mindenkinek hasznos és boldog tanulást - a segédanyag felhasználásával (is).  

 

a Váltó-sáv Alapítvány csapata 
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I. A fenntartható fejlődés - bevezetés, alapfogalmak; kontextus 

 

Az emberiség jóllétének a fejlődés három pillérén - társadalom, környezet és gazdaság - kell 

alapulnia. Egyiket sem hagyhatjuk figyelmen kívül, ha fenntartható módon akarunk működni. 

Ez az emberiség egésze és az egyéni számára egyaránt kihívást jelen.  

 

Milyen fejlődésre van szükség?  

Mi az a fenntartható fejlődés?  

Az egyes országok gazdaságai hogyan válhatnának fenntarthatóbbá?  

Hogyan tehetjük mi magunk fenntarthatóbbá az életmódunkat?  

Hogyan csökkenthetjük a környezeti terhelést, miközben a világ népessége nő?  

Miként tudjuk biztosítani az egyensúlyt gazdasági fejlődés és környezeti igazságosság között?  

 

Fogalmak: ökológiai lábnyom, fenntartható fejlődés, "Gondolkodj globálisan, cselekedj 

lokálisan!", népesedés / túlnépesedés 

 

___________________________________________________________________________ 
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1. Bemutatkozás, ismerkedés  

A szervezet bemutatása (Váltó-sáv Alapítvány, vagy egyéb olyan szervezet, aki a programot 

tartja), szolgáltatások bemutatása, a csoportvezető bemutatkozása. A program ismertetése 

 

2. Résztvevők bemutatkozása 

Eszköz: OH kártyacsomag
1
  

Bemutatkozáshoz segítségül hívtuk az OH- kártyákat. Az OH - kártyákat eredetileg egy 

festőművész Ely Raman találta ki azzal a céllal, hogy az emberekhez közelebb hozza a 

művészetet. Azt gondolta, hogy a festészet nem merülhet ki abban, hogy egy hatalmas 

vászonra elkészítenek egy művet, címet adnak neki, aztán a falra raknak és az érdeklődők 

bizonyos távolságból megtekintik. Ahelyett, hogy elidegenítenénk a művészeti alkotást és a 

nézőt Ely Raman azon gondolkodott, mi lenne, ha a művészetet megfoghatóvá, hordozhatóvá 

tennénk. Így születtek meg az OH – kártyák. Ez az ötlet nagyon tetszett a humanisztikus 

pszichológusoknak, és a Gestalt pszichológia felfedezte, hogy ezeket a kártyákat nemcsak 

művészeti célból, de terápiás jelleggel is lehet használni. Szavakat társítottak a képekhez, így 

több mint 7700 kombinációt létrehozva. A kártyák segítséget adnak, hogy az érzelmek 

megfogalmazásával, monitorozásával és a szabad asszociációval képet kaphassunk saját 

tudattalanunk működéséről, alapérzelmeinkről. Az OH – kártya nem más, mint egy 

fantasztikus utazás a tudattalanba, önmagunk megismeréséért. 

Ennek megfelelően arra kértem mindenkit, hogy húzzon egy szó és egy kép kártyát úgy, hogy 

a kártyák lefelé vannak fordítva. A feladat pedig az lesz, hogy nézzük meg mit húztunk. Mit 

jelent számodra a szó, amit kihúztál? És a kép? Milyen érzéseket hoz fel belőled a szó és a 

kép párosítása? Hogyan tudnád ezt az életeddel párhuzamba hozni?  

 

3. Témamegjelölés: mivel fogunk foglalkozni? Feladat + Elmélet  

                                                 
1
 https://www.oh-kartya.hu/ 
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Feladat: Mindenkit kapott több szélerőművet (ezek működési mechanizmusa a következő 

foglalkozások témája). A feladat az volt, hogy a szélerőmű lapátjaiba be kellett írni, hogy ki 

mit gondol, kinek mi jut eszébe a fenntartható fejlődésről. A feladat egyik lényegi eleme az 

volt, hogy tisztább képet kapjunk arról, hogy milyen információk is vannak a résztvevők 

fejében az adott témáról.  

Megjelenő, várható fogalmak:  

 újrahasznosítás 

 szemetelés 

 madarak 

 vízcsapok elzárása 

 energiapazarlás 

 műanyag 

 oktatás, ismeretek bővítése 

 klímaváltozás  

 stb.  
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2
 

 

                                                 
2
 Az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljait 2000-ben fogadták el a tagállamok. Ez a világszintű célrendszer elsősorban a fejlődő országok problémáira, ezen belül is a 

társadalmi problémákra koncentrált. Ennek egy igazított változata a 2015-ben elfogadott Agenda 2030 határozat, amely a környezeti, társadalmi problémák globalizálódó 

jellegére tekintettel már nem csupán a fejlődő, hanem a fejlett országok szempontjait is figyelembe veszi, és a környezeti szempontok is hangsúlyosabbá váltak benne. 
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Fenntartható fejlődés: kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő 

generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket.  

A fenntartható fejlődési célokat az ENSZ közgyűlése fogadta el 2015-ben. A kezdeményezés 

célja, hogy a tagállamok — így Magyarország is — 2030-ig az abban megjelölt, a jövőre, a 

fenntartható fejlődés alapelveire és eszméjére vonatkozó fejlesztési célok és az ezzel 

kapcsolatos nemzetközi együttműködések keretében kitűzött alapfeladatokat megvalósítsa. A 

193 tagállam által deklarált dokumentum 17 célt és 169 konkrét feladatot fogalmaz meg. 

Részletek a Magyar ENSZ Társaság honlapján: www.menszt.hu. 

 

A fenntarthatóság alapelvei: 

1. Amit a környezetbe bocsátunk, az nem haladhatja meg a környezet 

befogadó/feldolgozó képességét. 

2. Amit a környezetből kitermelünk, az nem haladhatja meg a környezet újratermelő 

képességét. 

3. A nem-megújuló erőforrások felhasználásának a mértéke nem haladhatja meg azt az 

ütemet, amilyen arányban helyettesíteni tudjuk őket megújuló erőforrásokkal. 

Alapelvek továbbá: 

 Holisztikus megközelítés elve 

 Generáción belüli és generációk közötti szolidaritás 

 Társadalmi igazságosság 

 Az erőforrások fenntartható használata 

 Integráció 

 Helyi erőforrások használata 

 Társadalmi részvétel 

 Társadalmi felelősség 

 Elővigyázatosság és megelőzés elve 

 A szennyező fizet elve 
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Az ökológiai lábnyom
3
 az erőforrásmenedzselésben

4
 és társadalomtervezésben használt 

érték, amely azt fejezi ki, hogy adott technológiai fejlettség mellett az emberi társadalomnak 

milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt 

hulladék elnyeléséhez. A kifejezés William Rees és Mathis Wackernagel kanadai 

ökológusoktól
5
 származik a múlt század kilencvenes éveiből. Ez az érték kiszámítható egyes 

emberekre, csoportokra, régiókra, országokra vagy vállalkozásokra is. Egy másik, de hasonló 

meghatározás szerint az ökológiai lábnyom azt fejezi ki, hogy mennyire használjuk fel, 

illetve használjuk túl Földünk javait. Számszerűsíti, hogy mennyi erőforrásra, termőföldre, 

vízre, levegőre van szükség az adott társadalom életszínvonalának fenntartásához, beleértve 

az ipari javak, élelmiszerek előállítását, illetve a megtermelt hulladék kezelését vagy 

megsemmisítését is. A biokapacitás a biológiailag produktív föld- és tengeri területek 

összessége, melyek az említett igények kielégítésére rendelkezésre állnak egy adott területen. 

Ez lehet a teljes bolygó, egy térség, esetleg egy ország területe is. 

Az ökológiai lábnyomot globális hektárban mérik (gha) – tehát globálisan összehasonlítható, 

szabványosított egységben a világ átlagos termelékenységével. A globális földhektár  

termelékenysége egyenlő a Föld teljes bioproduktív területeinek hektárban mért átlagos 

termelékenységével. A rendszer hasonlít a könyveléshez: ha egy területen élők ökológiai 

lábnyoma meghaladja a régió biokapacitását, többet használ fel, mint amennyi rendelkezésére 

áll, akkor ökológiai hiány keletkezik. Ekkor az áruknak és szolgáltatásoknak az igénye, és a 

környezetszennyezés meghaladja azt a szintet, amelyet még a régió ökoszisztémái 

megújíthatnak. Ha pedig egy régió biokapacitása meghaladja az ökológiai lábnyomát, akkor 

ökológiai tartalékkal rendelkezik. 

Az ökológiai lábnyom tehát annak a földterületnek a nagysága, amely képes kiszolgálni egy 

ember teljes erőforrásigényét. Ennek mértékegysége egy hektár emberenként, vagyis 1 

ökológiai lábnyom 10.000 m2 személyenként. Sajnos ez a szám mára 2 fölé emelkedett a 

teljes népesség átlagát nézve (azaz átlagosan 2 hektárra van szüksége egy embernek), pedig a 

Föld csupán 1.8 hektárt képes biztosítani személyenként. 

                                                 
3
 https://xforest.hu/okologiai-labnyom/  

4
 Az emberi erőforrás menedzsment a szervezet emberi erőforrásainak hasznosítása a vállalati célok elérése 

érdekében. 
5
 Az ökológia az élő szervezetek, köztük az ember, és fizikai környezetük közötti kapcsolatok tanulmányozása. 

Az ökológus az ökológiával foglalkozó tudós, szakember.  

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Er%C5%91forr%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Technol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsadalom
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Az ökológiai lábnyom hat tényezőből tevődik össze: 

1. Karbonlábnyom, szénlábnyom 

Ez mutatja, hogy mennyivel járul hozzá a globális felmelegedéshez, éghajlatváltozáshoz az 

adott ország, régió, termék vagy tevékenység. Egyéni szinten azt jelenti, hogy az életmód, a 

fogyasztási szokások mennyivel szennyezik a levegőt, terhelik a környezetet. A fosszilis 

üzemanyagok elégetéséből, a mezőgazdasági és ipari folyamatokból keletkező szén-dioxid 

mennyisége környezeti terhelése a karbonlábnyom. 

2. Halászati lábnyom 

A különböző tengeri és édesvízi fajok halászati adatai alapján, valamint az újratermelési 

igényeik alapján becsült érték. A Föld óceánfelületének több mint 55 százalékát ipari 

halászhajók járják be. A túlhalászás hatalmas méreteket öltött, mértéke jóval a 

fenntarthatósági szint felett mozog, így természetvédelmileg kiemelt kérdés ennek ellenőrzése 

és fenntartható szintre csökkentése. Ha egyes fajok eltűnnek, vagy drámaian csökken az 

egyedszámuk, az más fajok elszaporodásához vezet, így felborul a tengerek biológiai 

egyensúlya, ami kiszámíthatatlan környezeti hatásokhoz vezet. 

3. Termőföld lábnyom 

Azt mutatja, hogy mennyi területre van szükség az élelmiszerek, beleértve az állati 

takarmányok előállításához. Ide szokták még számolni a bioüzemanyagok előállítására 

termelt növények termőterületeit is. Ugyancsak ide tartozik a szilárd biomassza elégetéséből 

származó energia, de a cseppfolyós növényi olajok, (napraforgó, repce, szója, pálmaolaj stb.) 

kenő- és üzemanyagok, illetve bioetanol is. Ezek megújuló energiának számítanak, bár 

monokulturális termesztésük több környezetvédelmi problémát is felvet. 
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6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 https://wwf.hu/letoltes/ 
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4. Legelő lábnyom 

Annak a területnek a nagysága, amely a hús- és tejtermékekért, tojásért, illetve gyapjáért 

tartott háziállatok eltartásához szükséges. A marhahús kilóra vetített előállításának az egyik 

legmagasabb a termőföld lábnyoma, hiszen éveken át nagy mennyiségben fogyaszt 

takarmányt az állat. A baromfi-, illetve tojáságazaté ennél viszonylag kisebb, de még mindig 

többszöröse annak, mintha a növényeket vagy gabonaféléket közvetlenül emberi fogyasztásra 

termelnének az adott földterületen. 

5. Erdő lábnyom 

A kivágott erdőkből származó fa felhasználása nyomán becsült terület. Ez lehet rönkfa, 

építészeti faáru, bútor- és papíralapanyag, valamint a tűzifa. 

6. Beépített területek lábnyoma 

Az emberi infrastruktúrához (pl. közlekedés, lakások, gyárak, víztározók, autópályák stb.) 

szükséges földterület nagysága. 

Ezen a hat lábnyomon felül még érdemes szót kell ejteni a vízlábnyomról is. Ez mutatja azt a 

felhasznált vízmennyiséget, amennyit közvetlenül elfogyasztunk és amennyit közvetve az 

előállított termékek, igénybe vett szolgáltatások előteremtéséhez használunk el. Egyéni 

szinten ide tartozik az ivóvíz, a mosáshoz, fürdéshez, kerti locsoláshoz használt víz, vagyis 

amit a vízóránk mutat. 

Az egyéni ökológiai lábnyom is sok tényezőből tevődik össze. Ezek közül a legfontosabb a 

háztartás energiafogyasztása, a villany, földgáz, illetve egyéb fűtőanyag használata, a 

közlekedési és nyaralási, illetve az étkezési szokások. Ide tartozik az is, hogy valaki mennyi 

hulladékot termel, mennyi csomagoló anyagot használ, milyen tárgyakkal veszi körül magát. 

Egy személy ökológiai lábnyomának nagysága tehát az életkörülményeitől is függ, egyénileg 

változik és elsősorban az élet-színvonallal arányos. Tágabb értelemben az internetezési 

szokások, banki szolgáltatások, kultúrafogyasztási szokások is ide sorolhatók, vagyis az 

életünk összes területe valamilyen módon része az ökológiai lábnyomnak. 
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Az ökológiai lábnyom mérete sajnos évről évre növekszik. Minél gazdagabb egy ország, a 

legtöbb esetben annál nagyobb ez a szám. 1961-ben egy fő ökológiai lábnyoma még csak 0,88 

hektár volt, ez napjainkra már elérte a 2,2 hektárt.  

A Földön viszont minden emberre csak 1,8 hektár terület jut. Ez az érték is megmutatja, hogy 

több erőforrást használunk és több hulladékot termelünk, mint azt a fenntartható fejlődés elve 

szerint tehetnénk.  

2019-es adatok alapján Magyarország biokapacitása 2,5 hektár/fő, ökológiai lábnyoma pedig 

3,7 hektár/fő volt, tehát -1,2 hektárral mérhető a deficit. Ezzel Magyarország a 85. helyen áll. 

Az Amerikai Egyesült Államok esetében ez a szám 3,4 – 8,0 hektár, vagyis -4,6 globális 

hektár.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1961
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hullad%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s
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7

                                                 
7
 https://wwf.hu/letoltes/ 
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Feladat 

Ökológiai lábnyomunk csökkentése
8
  

A résztvevők mindegyike kapott egy cetlit, melyen olyan állítások, praktikák voltak felsorolva, 

mely az ökológiai lábnyomunkat tudja csökkenteni, ha odafigyelünk, megpróbáljuk alkalmazni a 

hétköznapjainkban. Arra kértem mindenkit, hogy pár perc alatt gondolja át, hogy ő hogyan tudná 

ezt beépíteni az életébe, illetve mit gondol az adott állításról, praktikáról.  

Vezess lassabban! 100 km/h sebességnél 10 %-kal több a fogyasztás, mint 90-nél. 

Gyalog vagy kerékpárral járj! 

Fogmosás közben zárd el a csapot! 

Inkább zuhanyozz fürdés helyett és rövid ideig! 

Csak olyat és annyit vegyél, hogy ne kerüljön kidobásra semmi. 

Ha lehet, ne vásárolj távolról szállított élelmiszereket! 

A vásárlásnál figyelj, hogy mennyi csomagolóanyagot is veszel, ami azonnal hulladékká 

válik 

Kerüld az elemmel működő eszközöket, ha mégis kell, akkor tölthető elemeket használj! 

Papír zsebkendő és papírtörlő helyett textilt használj! 

Rendszeresen töröld le az izzókról a port! 

A szoba hőmérsékletét éjszakára vedd lejjebb! 

Használj természetes fényt, amíg csak lehet! 

Komposztálj, ezt használd műtrágya helyett! 

A műanyag palackokat hasznosítsd, vagy csak visszaválthatót vegyél! 

Mosogatáskor ne folyasd végig a csapot! 

Tervezzétek meg ésszerűen a városi utat, így kevesebb szennyező anyag jut a levegőbe és 

olcsóbb lesz az autózás! 

 

 

 

                                                 
8
 https://humusz.hu/sites/default/files/zold_otthon_-_segedanyag_pedagogusoknak.pdf 
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Túlfogyasztás
9
  

Érdemes megjegyezni, hogy 2020-ban a Túlfogyasztás napja jócskán kitolódott; ennek elsősorban 

az volt az oka, hogy a pandémia miatt visszaesett a világ termelése és fogyasztása. A Global 

Footprint Network adatai szerint a csökkenéshez leginkább a fosszilis energiahordozók 

visszafogottabb fogyasztása járult hozzá (amely a globális ökológiai lábnyom 60 százalékát adja). 

Modellezéseik szerint a Túlfogyasztás világnapjáig az energiafogyasztás 9,5 százalékkal csökkent 

2019-hez képest. Mivel ez elsősorban a fosszilis alapú erőműveket érintette, az ökológiai lábnyom 

karbonkibocsátásának visszaesése ennél is jelentősebb, 14,5 százalék volt. 

Globálisan a teljes ökolábnyomunk 10 százalékát a faanyaghoz köthető termékek – rönkfa-, 

papíralapanyag-, faáru- és tűzifa – iránti kereslet teszi ki. Ez az érték is jelentősen, 8,4 százalékkal 

csökkent. Ennek oka egyrészt a korlátozások okozta hirtelen keresletcsökkenés, másrészt pedig 

általánosságban az építőipar gazdasági teljesítményének visszaesése. Bár azt még nem tudni 

pontosan, hogy az élelmiszer-fogyasztáshoz köthető lábnyomunk változott-e, az előzetes 

számítások szerint ez az érték valószínűsíthetően ugyanakkora maradt. Az iskolák és munkahelyi 

menzák bezárásával 2020-ban csökkenhetett az élelmiszer-pazarlás egy része, hiszen a legtöbben 

otthon étkeztek. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy rengetegen halmoztak fel hatalmas 

élelmiszer-készleteket is, amelyeket nem tudtak felhasználni, és azok végül a kukába kerültek. 

Ellátási oldalról azonban nagyobb pazarlás volt megfigyelhető, ami alátámasztja, mennyire 

törékenyek a jelenlegi élelmiszer-ellátó rendszerek. A korlátozások következtében például sok 

helyen nem tudták betakarítani a terményeket, a szállítás és elosztás pedig nehézkessé vált. A fenti 

adatok és előrejelzések alapján látható, hogy az élelmiszer-pazarlás és a fogyasztás általános 

mérséklése mellett a világ a leghatékonyabb módon úgy tudja csökkenteni az ökológiai 

lábnyomát – és ezáltal későbbre tolni a Túlfogyasztás világnapját –, ha kevesebb fosszilis 

energiahordozót használ fel. 

Ami a COVID-19 vírus és világjárvány előtti utolsó „békeév”, 2019 ökológiai lábnyom adatait 

illeti, a sort Luxemburg vezeti, ökológia lábnyoma 15,8, Kataré 10,8, Ausztráliálé 9,2, az Egyesült 

Államoké 8,2, Ausztriáé 6,0, Japáné 5,0, Szlovákiáé pedig 5,0 gha volt. A szakemberek 

egybehangzóan állítják, hogy a jelenlegi életvitelünk, a fogyasztói társadalom és a javak 

korlátlan habzsolása túl nagyra nőtt. Ez ökológiai katasztrófa felé sodorja az egész világot és a 

jövő generációit. 

                                                 
9
 https://azuzlet.hu/okologiai-labnyomunk-egybolygonyi-gazdasag/ 



 

19 

Túlfogyasztás, karbonsemlegesség 

Eddig nem volt szó róla, de köztudott, hogy az ökológiai lábnyom méretében és a túlfogyasztásban 

nagy szerepe van az iparnak, a mezőgazdaságnak, a szolgáltató szektornak és még számos más 

ágazatnak is. „Bűnlajstromuk” többek között olyan tényezőket tartalmaz, mint a hatalmas szén-

dioxid kibocsátás, a levegőszennyezés egyéb formái, a vízszennyezés, a szakszerűtlen 

hulladéktárolás és -megsemmisítés. Nem véletlen, hogy országos és nemzetközi szinten mind több 

cselekvési program és célkitűzés születik bolygónk, környezetünk megóvására, az ökológiai 

lábnyom méretének csökkentésére. Az Európai Unió például 2050-re szeretné elérni a 

karbonsemlegességet, vagyis a szén-dioxid kibocsátás megzabolázását. 

A túlfogyasztás napja 2022-ben május 30-ra esik Magyarországon, ezután már átlagosan ökológiai 

deficitet okoznak a magyarok a Földnek.  

Magyarország idén május végére elérte a túlfogyasztás napját (~túllövés napja - Overshoot Day). Ez 

egy olyan becsült mutató, ami azt mutatja, hogy a Magyarország által felhasznált erőforrások mikor 

érik el a Föld által újratermelni képes készletet rá eső szinten. Ezt egy átlagos magyar ökológiai 

lábnyoma és a Föld által egy évben globálisan termelt természetes erőforrások egy főre eső hányada 

alapján becsülik meg. 

 

https://www.overshootday.org/
https://www.overshootday.org/newsroom/press-release-july-2021-hungarian/
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Záró feladat – önismeretünk fejlesztése, mely fontos szerepet tölt be a fenntartható fejlődési 

folyamatokban egyéni színterén. 

 

Mázas önkifejezés
10

  

 

Társadalmunkban a kézműves tanfolyam már jóformán beavatási szertartásnak számít; az emberi 

szellem fáradságos próbatételének, melynek során az ifjak megtanulják uralni a gumiragasztót, a 

pipatisztítót, gyurmát és papírmasét. A tanoncok nemigen kerülhetik el azt a helyzetet, amikor egy-

egy tárgy megalkotása után – legyen az kerámiamaszk, szalvétatartó avagy a kötelező hamutál – 

                                                 
10

 Kokology - Az önmegismerés játéka 

Isamu Saito - Tadahiko Nagao 

 

https://www.libri.hu/szerzok/isamu_saito.html
https://www.libri.hu/szerzok/tadahiko_nagao.html
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egy üres felület mered rájuk, amely könyörög, hogy találjanak már ki rá valamit, akármit, amivel 

feldíszítik.  

 

Egy magad tervezte egyszerű, fehér 

kávésbögre csücsül a kemencében, és üres 

várakozással mered rád. Úgy határoztál, hogy 

kék mázat fogsz használni. De mi legyen a 

minta...?  

 

 

Az alábbi minták közül melyiket mázolnád rá 

a bögrére?  

 

1. Csíkokat.2. Pöttyöket. 3. Kockákat. 4. Hullámvonalakat.  

 

A kék szín kapcsolódik legmélyebben lelkünk belső működéséhez – a képzelettől az intuíción át az 

intelligenciáig. A kávésbögréd fehér felszíne egy tiszta felület, amely teljes szabadságot ad 

elmédnek, hogy a legkényelmesebben, a legtermészetesebben fejezze ki magát. A kiválasztott minta 

ebben az értelemben elméd szerkezetét és erősségeit tükrözi, és azt, ahogyan a kreativitáshoz és a 

problémamegoldáshoz hozzáállsz.  

 

Csíkok 

Az egyenes és határozott megközelítést részesíted előnyben, ami bátor, határozott döntéshozóvá 

tesz, aki rögtön talál megoldást a felmerülő problémákra, és véghezviszi, amit eltervezett. Az 

emberek ösztönösen vezetőként tekintenek rád, aki nehéz időkben erős támaszként szolgál. 

 

Pöttyök 

Szellemed alkalmazkodó, művészi természetében rejlik az erőd. Lehet, hogy ettől egy kicsit 

szokatlannak, egyesek szerint egyenesen különcnek tűnsz, de mint egyedülálló látásmódú 

egyéniség, valódi értékekkel gazdagítod a világot. 

 

Kockák 

Kiemelkedően megfelelsz a mindennapok követelményeinek, de ez semmiképpen sem tesz 

átlagossá vagy közönségessé. Kevés ember képes ilyen hivalkodástól mentes hatékonysággal 
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megszervezni az életét. És erőfeszítéseid eredménye, hogy – úgy tűnik – mindig van elegendő időd 

és pénzed, amit nagylelkűen osztasz meg azokkal, akik szükséget szenvednek. 

 

Hullámvonalak 

Tehetséged van hozzá, hogy olyan légkört teremts, amelyben kényelmes és könnyű szeretetet érezni 

és ki is fejezni azt. Nem arról van szó, hogy sóvárogsz a figyelemre vagy a szeretetre; az 

embereknek egyszerűen jólesik törődni veled és segíteni neked. És mindez a jóakarat 

továbbgyűrűzik, és titokzatos módon hat a körülötted lévők életére. Kérdezd csak meg azokat, akik 

ismernek és szeretnek – jobb hely a világ, mert te is benne élsz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

II. Fogyasztás és termelés. Vásárlás, takarékosság, fenntarthatóság 

 

Ma a termelési láncolatok többsége már globalizált, mi pedig sokszor olyan termékeket használunk, 

melyeket több ezer kilométerrel odébb állítottak elő. Globális fogyasztók lettünk. Fogyasztói 

döntéseinkkel befolyásolni tudjuk a világ más részeinek helyzetét, a befolyás pedig felelősséggel 

jár.  

 

Mi az oka, hogy a világ egye részein olcsóbb a termelés?  

Miért szervezik ki a termelési és a különféle szolgáltatásokat egyik helyről a másikra?  

Ki felel a munkakörülményekért a távoli gyárakban?  

Ki nyer és ki veszít a globalizált kereskedelmen és a termelés átcsoportosításán?  

Biztos, hogy annyit kell fogyasztanunk, amennyit?  

Milyen a felelős fogyasztás?  

Emberi népesedés - túlnépesedés - fogyasztás kapcsolata 

 

Fogalmak: vásárlás - fogyasztás - csomagolás - környezeti termelés - hulladékgazdálkodás - 

szelektív hulladékgyűjtés, a környezettudatos vásárló, újrahasznosítás (re-use, reciklitás), 

műanyagok 

________________________________________________________________________________ 
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Feladat 

Különböző reklámújságok összegyűjtése, a csoporttagok közötti szétosztás. A feladat az, hogy 

egyes fogyasztási cikkek, élelmiszerek árait kell tanulmányozni, megfigyelni az egységárakat, a 

csomagolásokat, mennyiségeket, stb. Össze kell hasonlítani egyazon termék árát más üzletlánc 

kínálatában lévő azonos és/vagy hasonló termékkel. Mi a tapasztalat? Mire kell figyelni?  

 

A vásárlás a Te döntésed!
11

 Ezt jó, ha tudod. Vásárlásod során a pénzeddel szavazol. És ezzel 

tulajdonképpen eldöntöd, hogy kit, és mit támogatsz.  

    

 

1. A pénzed szavazat 

Te döntöd el, mit és kit támogatsz. Nem kell támogatnod a kizsákmányolást, a gyermekmunkát, 

környezetszennyezést, a káros és felesleges dolgok tömeges gyártását.  

2. A kevesebb több!  

A mennyiség helyett a minőségre figyelj! Kevesebb vásárlás, kevesebb fűtés és hűtés, kevesebb 

autózás, kevesebb utazás – és fellélegzik a természet. 

3. Írj listát!  

Vásárlás előtt írd össze, mire van szükséged. A nagy üzletek profi módszerekkel csábítanak 

felesleges pénzköltésre. Ne hagyatkozz ‘polctrükkökre’. 

4. Helyben, helyit  

Vásárolj közvetlenül a gazdától, piacon vagy helyi kisboltban. Kutasd fel a jó helyeket. Támogasd a 

helyi termelőket, kisiparosokat, gyártókat. Válaszd a szezonális élelmiszert. 

                                                 
11

 https://tudatosvasarlo.hu/a-tudatos-vasarlo-12-pontja/ 

 

https://tudatosvasarlo.hu/a-tudatos-vasarlo-12-pontja/
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12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 https://tudatosvasarlo.hu/a-tudatos-vasarlo-12-pontja/ 
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5. Mondj nemet a csomagolásra!  

Vigyél magaddal táskát/szatyrot, ne fogadj el zacskót. Válaszd a csomagolásmentes vagy 

fenntarthatóan csomagolt árut, a visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolást.  

6. Egyél klímabarát módon!  

A hús és tejtermékek lényegesen jobban terhelik bolygónkat a növényi élelmiszereknél. Egyél több 

zöldséget, kevesebb húst, iktass be hetente vega vagy vegán napokat!  

7. Láss tisztán!  

Tanuld meg, hogyan hatnak a reklámok. Ne dőlj be a vonzó külsőnek, láss át a szitán, ha 

túlfogyasztásra ösztönöznek. Így tudsz majd tényleg ellenállni. 

8. Olvasd el a címkét!  

Keresd a fenntartható és etikus termékeket tanúsító címkéket. Ne tévesszen meg a zöld szín és a sok 

kamu logó. Csak a hiteles minősítéseknek higgy, hogy tudd, mit vásárolsz.  

9. Erőszakmentes jólét  

Válassz olyan termékeket, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, amelyeket természetes 

élőhelyeik károsítása nélkül készítenek el. 

10. Használd, amíg bírja!  

Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása és kidobása energiapazarlással és 

környezetszennyezéssel jár. Vegyél használtat, ha elromlott, javíttasd.  

11. Nem mindegy!  

Ha nincs is tökéletes megoldás, keresd mindig a jobbat. Jelezd a cégeknek: fontos a fenntartható és 

etikus működés. Ha többen mondjuk, komolyan veszik. 
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12. Közösen könnyebb 

Sose gondold, hogy céljaiddal egyedül vagy! Csatlakozz kihívásainkhoz, tagságunkhoz, zöldülő 

közösségekhez, mert együtt, kis lépésekkel nagyot tudunk változtatni. 

 

Feladat 

A következő részben egy Koronavírus étkezési kisokost nézünk meg és beszélünk át. Ugyan 

jelenleg nincs karantén, de a kisokos érinti a fentebb említett 12 pontot is. Ezen túl is nagyon 

hasznos összefoglaló. A karantén ideje alatt, előtt az emberek rohamszerűen vásárolták fel az 

élelmiszereket, sokszor minden átgondolás, tervezés nélkül. Ennek a rohamszerű felvásárlásnak az 

egyik következménye az lett, hogy drámai módon megnőtt a kidobott élelmiszerek aránya. Az 

élelmiszerpazarlás egyébként is világméretű probléma. A szakemberek által összeállított kisokos 

megpróbálja feltérképezni, hogy két hétre vonatkozóan egy átlagos súlyú, aktivitású, vegyes 

táplálkozású felnőtt számára mennyi alapanyagra lehet szükséges.  
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 https://mave.hu/?q=webpage/437 
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14
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 https://mave.hu/?q=webpage/437 



 

30 

15
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 https://mave.hu/?q=webpage/437 
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Étkezés, fogyasztás - fenntarthatóság 

 

 

 

Az egyes kódrészek jelentése a következő:
16

 

Első rész: 

 1: szabadtartás 

 2: alternatív tartás 

 3: ketreces tartási rendszer 

 0: ökológiai tartás. 

Második rész: az ország ISO kódja, amelyből a vásárló megtudhatja, hogy a tojás honnan 

származik, a HU jelenti a hazai termelésből származó tojást. 

Harmadik rész: a megye vagy főváros kódja, 01- 20 közötti szám. 

Negyedik rész: az állat-egészségügyi kerület sorszáma – csupán egy karakter. 

                                                 
16

 https://portal.nebih.gov.hu/-/amit-a-tojas-jeloleserol-tudni-kell 
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Ötödik rész: a tojótyúk jelölés: „T”. 

Hatodik rész: az állattartó telep kétjegyű sorszáma a kerületben. 

Hetedik rész: a „per”- jel után az istállók száma. 

Ha például a fogyasztó a tojáson a 2HU172T02/8 jelölést látja, akkor ez a következőt jelenti: 

„Alternatív — mélyalmos, istállós — tartásban termelt, Vas megye 2. állategészségügyi kerületében 

lévő tojótyúk állományából; az állattartó telep 2. sorszámot viseli a kerületben és annak 8. 

istállójából származik a tojás.” 

Talán a vásárló számára a legfontosabb információ a fentebbiből, hogy "a tojás hazai termelésű" 

(=hazai).   
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III. Élelmiszer és mezőgazdaság 

 

Az általunk fogyasztott ételek ma a világ minden tájáról érkeznek a háztartásunkba. az 

élelmiszertermelés meghaladja szükségleteinket, az elosztás mégsem méltányos.  

 

Honnan származik az általunk elfogyasztott étel?  

Mik azok a GMO-k (génmódosított szervezetek) és miként befolyásolják az élelmiszertermelést?  

Az utóbbi időben hogyan változott a mezőgazdasági termékek előállítása és a kereskedelem globális 

és helyi szinten?  

Hogyan lehetne megelőzni az éhínségeket?  

Miként hat az EU mezőgazdasági politikája az élelmiszertermelésre a világ más részein és a mi 

országainkban?  

Kik a mezőgazdasági termékek exportőrei és importőrei?  

Mi az iparosított mezőgazdaság? Hogyan hat ez a környezetünkre, az életminőségünkre?  

 

Fogalmak: élelmiszerek - fogyasztás - takarékosság (újrahasznosítás), élelmiszerpazarlás és 

megelőzése, tápérték, vegyszermentesség, élelmiszerminőség, élelmiszer adalékanyagok 

 

________________________________________________________________________________ 
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Feladat: Hol tároljuk?
17

 

 
Élelmiszerek: élelmiszerek, melyek felbontást követően hűtést igényelnek, élelmiszerek, melyek nem 

igényelnek komoly hűtést, felvágottak, gyümölcsök, halak, húsok, italok, maradékok, mustár, 

tejtermékek, tojás, vaj, zöldségek 

 

A hőmérséklet alapvetően befolyásolja a kémiai és a biológiai folyamatok reakciósebességét, így az 

élelmiszerek összetevőinek bomlása is hőmérsékletfüggő. 

A mikroorganizmusok a melegben általában jobban szaporodnak. A mikrobák életkörülményei 

közül a négy legfontosabb: a tápanyag, a víz, a hőmérséklet és a kémhatás (pH). Ezek közül a 

hőmérséklet az élelmiszerek előállítása, szállítása és tárolása során a hűtési lánc biztosításával jól 

kézben tartható. 

 

                                                 
17

 http://anthropolis.hu/eathink-tankonyv/zold-etkezes-1/ 

http://anthropolis.hu/eathink-tankonyv/zold-etkezes-1/
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 http://anthropolis.hu/eathink-tankonyv/zold-etkezes-1/ 
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 http://anthropolis.hu/eathink-tankonyv/zold-etkezes-1/ 

http://anthropolis.hu/eathink-tankonyv/zold-etkezes-1/
http://anthropolis.hu/eathink-tankonyv/zold-etkezes-1/
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A biológiai rendszereknél, mikrobáknál a hőmérséklet felfelé is korlátos, hiszen ezek az élőlények 

sem képesek képesek bármekkora hőmérsékletet elviselni. (A hőkedvelő, azaz thermofil 

baktériumok 45 fok felett érzik jól magukat, és általában 70 fokig életképesek. A thermotoleránsak 

30-50 fok között, a normál baktériumok a 30 fokos hőmérsékletet kedvelik. A fehérjék általában 40 

fok felett már károsodnak, 70 fok felett pedig ez a folyamat visszafordíthatatlanná válik. 

Ugyanakkor vannak hidegtűrő baktériumok is. 

 

Hogyan tároljunk élelmiszert biztonságosan?
20

  

 

Ha ömlesztve vásároltunk friss élelmiszert, akkor helyezzük egy lezárt dobozba vagy tasakba. A 

hűtőszekrényben az élelmiszereket a polcokon egymástól elkülönítve tároljuk. Az éttermekben a 

húsokat és a zöldségeket külön hűtőben tartják, erre az otthonokban természetesen általában nincs 

lehetőség, viszont célszerű a nyers húsokat lent, a legalsó polcra helyezni, ugyanis az ezekből 

esetlegesen szivárgó folyadék így nem csöpög rá a többi élelmiszerre. 

 

Fontos továbbá, hogy a fagyasztást minél gyorsabban végezzük, a kiolvasztást azonban annál 

kisebb sebességgel. A lassú fagyasztással sok kis jégkristály keletkezik, amelyek roncsolhatják az 

étel szerkezetét. Kiolvasztani pedig azért kell lassan, hogy az élelmiszer megtartsa az állagát. 

 

A gyorsan romló élelmiszereknél felmerül az a kérdés, hogy az elárusító helytől a fogyasztás 

helyéig történő szállítás alatt milyen nem kívánatos folyamatok mehetnek végbe. Példaként: ha 

valaki párizsit, virslit, jégkrémet, friss tejterméket vagy hűtött baromfit vásárol, ezeket a lehető 

leggyorsabban kell elszállítania, vagy biztosítania a hűtéshez alkalmas tárolóedényt (például 

hűtőtáskát). Ezért érdemes a vásárlást úgy tervezni, hogy a hűtést, fagyasztást igénylő 

élelmiszereket a bevásárló körutunk során lehetőleg utoljára vegyük meg. Egy órányi utazást 

megfelelő hűtőtáskában még nyáron is kibírnak ezek az élelmiszerek. 

 

Az előző fejezet tartalmazza a tojáson lévő jelöléseket és azok tartalmát. Most pedig azt nézzük 

meg, hogy a tojás miért olyan fontos és hasznos táplálékforrás.  

                                                 
20

 https://ng.24.hu/tudomany/2019/08/22/elelmiszerek-biztonsagos-tarolasa/ 

https://ng.24.hu/tudomany/2019/08/22/elelmiszerek-biztonsagos-tarolasa/
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21
 

 

Energia 76 kcal 
 

Fehérje 6.7 g 
 

Zsír 5 g 
 

Telített 1.6 g 
 

Egyszeresen telítetlen 2 g 
 

Többszörösen telítetlen 1 g 
 

Szénhidrát 0.4 g 
 

Cukor 0.2 g 
 

Rost 0 g 
 

                                                 
21

 https://www.xn--kalriaguru-ibb.hu/kaloriatablazat/tyuktojas-kaloria-nyers.php 
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Nátrium 75.3 mg 
 

Koleszterin 197.16 mg 
 

Glikémiás Index  

A glikémiás index (GI) megmutatja, hogy az 

adott élelmiszerben lévő szénhidrát milyen 

gyorsan szívódik fel a szervezetben. Az 

alacsony glikémiás indexű ételek lassan 

felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak és ez 

által hosszabb ideig tartó teltségérzést 

okoznak. A GI egy számérték, mely a 

táplálékok besorolását jelenti egy 0-tól 100-

ig  terjedő skálán, a vércukorszintre 

gyakorolt hatásuk alapján. 

 

                                              0 

 

A-vitamin Ez befolyásolja a látás, a nyálkahártyák, a bőr és a haj 

egészségét. Ellenállóbbá teszi a szervezetet a fertőzésekkel 

szemben. Megtalálható a májban, tejben, tojásban. A hiánya 

látásproblémát és szembetegséget is okozhat. 

286.2 IU 9.5 % 

Alfa-karotin 0 µg 
 

Béta-karotin 0 µg 
 

Béta-kriptoxantin 4.77 µg 
 

Retinol 84.8 µg 
 

B1-vitamin (Tiamin) 

A B-vitamin egy nagy családot alkot. Többek között hozzájárul 

az idegsejtek megfelelő működéséhez, segíti az energia felvételt 

0.021 mg 1.9 % 

https://www.cukorbetegkozpont.hu/hireink/gyors-vs-lassu-felszivodasu-szenhidratok-kisokos-a-cukorbeteg-dietahoz
https://www.cukorbetegkozpont.hu/hireink/gyors-vs-lassu-felszivodasu-szenhidratok-kisokos-a-cukorbeteg-dietahoz
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és a sejtek anyagcseréjét is. Nagy szerepe van a vérképzésben is. 

A hiánya bőrproblémákkal jár, vérszegénység alakulhat ki, 

alvászavar és fáradékonyság. 

B2-vitamin (Riboflavin) 0.242 mg 17.3 % 

B3-vitamin (Niacin) 0.04 mg 0.2 % 

B5-vitamin (Pantoténsav) 0.812 mg 13.5 % 

B6-vitamin (Piridoxin) 0.09 mg 6.4 % 

B8-vitamin (Kolin) 
155.714 

mg 
36.6 % 

B9-vitamin (Folsav) 

Hiánya esetén őszülés, hajhullás, depresszió, hasmenés alakulhat 

ki. Folsav hiányában a vérsejtek minden típusának száma 

lecsökken, és a normálistól nagyobb méretű vörösvértestek 

képződnek. Emellett nyelvgyulladás, és gyomor-bélrendszeri 

tünetek léphetnek fel. Terhesség alatt hiányában megnő a 

koraszülés, a nyitott gerinc, a vetélés, illetve egyéb születési 

rendellenességek kockázata. 

24.91 µg 12.5 % 

B12-vitamin (Kobalamin) 0.472 µg 18.9 % 

C-vitamin 0 mg 0 % 

Cink 0.684 mg 6.8 % 

D-vitamin 

Nagy szerepe van a csontépítésben. Segíti a kalcium és a foszfor 

beépülését a csontokba. Hiánya esetén zavar léphet fel a kalcium 

háztartásban. 

1.06 µg 21.2 % 
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E-vitamin 

Az E-vitamin megvédi a sejtfalat és nagy szerepe van a 

hormonháztartásban is. Az antioxidáns hatása miatt megvéd a 

káros szabad gyökök ellen is. A tartós hiánya esetén 

felléphetnek idegrendszeri zavarok, bőrproblémák és akár 

terméketlenség is. A növényi olajok és a gabonafélék sok E-

vitamint tartalmaznak. 

0.557 mg 4.6 % 

Foszfor 
104.94 

mg 
15.0 % 

K-vitamin 0.159 µg 0.2 % 

Kalcium 29.68 mg 3.7 % 

Kálium 

A káliumra szükség van a vércukorszint szabályozásában, illetve 

anyagcseréje szorosan kötődik a szervezet vízforgalmának 

szabályozásához. Szükséges a gyomorsav termelődéséhez, és 

számos enzim normális működéséhez is. 

73.14 mg 3.7 % 

Likopin 0 µg 0 % 

Lutein+Zeaxantin 

A zeaxantin és a lutein egyfajta karotinoid, amely 

elengedhetetlen a látáshoz. Ezek olyan pigmentek, amelyek a 

szem egy részébe, a makulába kerülnek, hogy aztán ott fejtsék ki 

jótékony hatásaikat. A makula biztosítja az éles látást, de más 

szerepe is van, például az, hogy megvédje a szemet a túl sok 

fénytől és a nap káros sugaraitól. 

 

266.59 

µg 
2.7 % 

Magnézium 6.36 mg 1.7 % 
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Mangán 0.015 mg 0.7 % 

Nátrium 75.26 mg 3.8 % 

Réz 0.038 mg 3.8 % 

Szelén 

Az antioxidánsként is ismert szelén hozzájárul 

az immunrendszer erősségének fenntartásához. Fontos szerepet 

játszik a mentális frissesség megőrzésében és 

a termékenység fenntartásában (mindkét nem esetében). 

Hozzájárul a pajzsmirigy optimális működéséhez, a pajzsmirigy 

funkció és az immunválasz egyensúlytalanságainak 

korrigálásához, a szelén továbbá különösen 

hasznos nyomelemként alkalmazható az ízületi gyulladások 

kiegészítő kezelésében is. 

16.271 

µg 
29.6 % 

Vas 0.927 mg 6.6 % 

 

Mi az a GMO? 

 

A GMO
22

 szó szerint „géntechnológiával módosított szervezetet” jelent. Olyan összetevőkre, 

növényekre vonatkozik, amelyek genetikai állományát mesterségesen módosították annak 

érdekében, hogy új tulajdonsággal ruházzák fel, például ellenállóbb legyen a betegségekkel, 

szárazsággal, vagy bizonyos rovarokkal szemben, vagy éppen javuljon a minősége. 

 

A genetikailag módosított szervezetek (röviden: GMO-k) olyan szervezetek, amelyekben a 

genetikai örökítőanyagot (DNS-t) mesterségesen átalakították úgy, ahogy az a természetben nem 

fordul elő. A technológiát gyakran nevezik „modern biotechnológiának”, „géntechnológiának”, 

„génmódosításnak” vagy „génmanipulációnak”. Ezzel a technikával lehetőség nyílik az élő 

szervezet kiválasztott génjeinek, génszakaszainak vagy mesterségesen kialakított szintetikus 

                                                 
22

 https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20151013STO97392/hat-dolog-amit-erdemes-tudni-a-

genmodositott-elelmiszerekrol 
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géneknek az átültetésére bármely élő szervezetbe. A génátültetés lehetősége, nem-rokon fajok 

között is fennáll (például bakteriális gének beültetése növénybe). A GMO-k fontos tulajdonsága, 

hogy szabadalmaztathatóak. Ez lehetővé teszi az előállító számára, hogy egy élő szervezet a 

tulajdonába kerüljön és a felett minden szempontból rendelkezzen és ellenőrzést gyakoroljon. 

 

Kártevőknek ellenálló, más néven peszticid-termelő GM-növények Ezek a GMO-k megkönnyítik 

egyes kórokozók, kártevők ellen a védekezést, ugyanis a kártevő elpusztításához szükséges 

vegyszert maga a növény termeli. Ezek a növények tulajdonképpen “vegyszergyárak”, melyeknek 

környezetszennyező hatását nem ellenőrzik. Leggyakoribbak a Bt toxint termelő “Bt” GM-

növények. A kártevők néhány év alatt ellenállóvá válnak a Bt növényekkel szemben. Még ott is, 

ahol a kártevőket hatékonyan kontrollálják, problémát jelent az új vagy eddig nem számottevő 

kártevők felszaporodása. Emiatt ezeknek a GM-növényeknek is korlátozott a hasznos élettartamuk. 

 

Egészségügyi és ökológiai rizikófaktorok 

Antibiotikum-rezisztencia gén  

Abban az esetben, ha a GM-növénybe antibiotikumrezisztencia-gént is beültettek, a rezisztenciáért 

felelős gén(ek) átkerülhetnek az emberek és állatok bélrendszerében élő baktériumokba és azok 

ellenállóvá válhatnak az antibiotikummal szemben, hatástalanná téve az antibiotikumok orvosi 

alkalmazását és számos betegség gyógyítását. 

Az átvitt gén megszökése  

Az átvitt transzgén virágporral, maggal vagy egyéb szaporodni képes növényi résszel történő 

megszökése nem akadályozható meg. Vigyázni kell arra, hogy semmilyen veszélyes GMO ne 

kerülhessen a környezetbe. A transzgén elszökése, a véletlen szennyeződés a korábbi tapasztalatok 

alapján nem akadályozható meg, így az bekerülhet a takarmányba és az élelembe. Ennek 

következményei a vírusrezisztens és a bioreaktor GM-növények esetében komolyak lehetnek. 

Mérgező (toxikus) hatások 

 Mielőtt a GM-növények élelmiszerként vagy takarmányként történő felhasználását engedélyeznék, 

toxikológiai vizsgálatokat kellene végezni annak érdekében, hogy kiderüljön, van-e az adott GMO-

nak káros hatása. Fontos, hogy ezek a vizsgálatok nagyon alaposak és hosszú távúak legyenek. 

Ennek ellenére a jelenleg engedélyezett GMO-kon semmilyen hosszú távú vizsgálatot sem 
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végeztek. Nem lehet tudni, hogy ezek fogyasztása milyen hatással van a szaporodásra, a különféle 

betegségek, mint pl. az allergia, vagy a rák kialakulására. Toxikusság szempontjából a Bt toxint 

tartalmazó növények a legveszélyesebbek, hiszen ez az anyag képes összegyűlni az emberek és 

állatok vérében. 

Allergén hatások  

Elemezni kellene, hogy a beültetett génről átíródó új fehérje hasonló-e ismert allergénekhez. Ez 

azonban szinte képtelen feladat. A RoundUp Ready szója bevezetése óta nőtt a szójára allergiások 

száma. A Bt toxinokról kimutatták, hogy immunogének, más anyagokkal a szervezetbe kerülve 

fokozzák az immunválasz erősségét (adjuváns anyagok). 

Jogi szabályozás hiánya a fejlődő országokban  

Sok fejlődő országban semmiféle jogi szabályozás nem létezik a genetikailag módosított 

szervezetekkel kapcsolatban. Nincs megbízható ellenőrzési rendszerük, sem a GMO-k kimutatására 

alkalmas laboratóriumuk. Így ott a cégek GMO-val olyan kísérleteket is elvégezhetnek, melyeket a 

fejlett ipari országok törvényei nem tennének lehetővé. 

 

Feladat 

Beszéljük meg, hogy miért volt sikeres a géntechnológia alkalmazása az egyik példában, és 

miért volt sikertelen a másikban? Egyéb felmerülő kérdések megvitatása.  

Hawaii papaja
23

  

Hawaiin a papajaipar, a nagyüzemi papajatermesztés igen fontos szerepet tölt be az ország exportja 

és gazdasága szempontjából. Az iparág az 1950-es években nagy veszélybe került, amikor egy 

veszélyes vírus, a növény levelét megtámadó úgynevezett gyűrűsfoltosság-vírus söpört végig a 

szigeten, tönkretéve az az évi termést. Próbálták megóvni a szomszédos szigeteket, ahol a vírus nem 

ütötte fel a fejét, de 1992-ben ott is kitört a fertőzés, és elpusztította a termést. Kutatók 

kikísérleteztek egy olyan papajanövényt (az ún. szivárvány papaját), amely génmódosítás révén 

ellenállóvá vált a gyűrűsfoltosságot okozó vírus ellen, a védőoltáshoz hasonló elv alapján. A 

kísérletek 2000-ig folytak, amikor is a módosított vetőmagot engedélyezték – addigra azonban a 

                                                 
23

 Forrás: Fedorff, Nina A. 2012: Nahrung aus dem Labor. In: Not für die Welt. Ernährung im Zeitalter der 

Globalisierung. Brockhaus. Gütersloh–München, 60. http://anthropolis.hu/eathink-tankonyv/gentechnologia-atok-vagy-

aldas/ 
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papajaipar szinte teljesen talpra állt a Hawaii-szigeteken. Ma a Hawaiin termelt papaja 80%-át 

mégis ez a génmódosított változat teszi ki.  

Aranyrizs
24

  

Ennek a rizsfajtának az ötlete onnan ered, hogy felismerték, a globális Dél szegény országaiban, 

ahol a lakosság nagy részének táplálékát a fényezett fehér rizs adja, hogy a gyermekek az átlagosnál 

nagyobb arányban szenvednek A-vitamin-hiányban. A súlyos A-vitamin-hiány vakságot okoz, 

gyengíti az immunrendszert és növeli a gyermekhalandóságot. Két európai kutató ezért 1999-re 

kifejlesztette az ún. „aranyrizst”, mely nevét sárgás színéről kapta. A biotechnológia segítségével 

három gént ültettek a fehér rizsbe. Ezáltal megnőtt a rizs béta-karotintartalma (ez az A-vitamin 

elővitaminja), ennek köszönhető a sárga szín is. Az aranyrizs azonban, noha valóban sikerült A-

vitamint juttatni bele, mégis kudarcra ítélt találmány. Ennek több oka van. Egyrészt főzés hatására 

az A-vitamin-tartalom a felére csökken. Másrészt nincs rá garancia, hogy elfogyasztás után az 

emberi szervezet képes felvenni a benne lévő vitamint, hiszen – zsírban oldódó vitaminról lévén szó 

– ahhoz kellő mennyiségű zsír is szükséges, különben a vitamin felhasználatlanul kiürül. A szegény 

rétegek táplálkozása azonban tipikusan zsírszegény. Harmadrészt az embereknek napi másfél kiló 

rizst kellene elfogyasztaniuk ahhoz, hogy kellő mennyiségű A vitaminhoz jussanak belőle. És 

végül, de nem utolsósorban, a génmódosított rizs veszélyezteti az eredeti biológiai sokszínűséget. 

Ráadásul a fenntarthatóság szempontjából is sok kritika éri a génmódosított növényeket, mivel a 

trópusi területeken az A-vitamin-hiány akkor vált problémává, amikor az iparosodott országok által 

az 1960-as években kezdeményezett „zöld forradalom” nyomán a gazdák nagyüzemi 

rizstermesztésbe fogtak. A táplálkozás a profittermelés rovására ment és egyoldalúvá vált. Azelőtt a 

gazdák sok más szántóföldi kultúrnövényt, zöldséget és gyümölcsöt termesztettek. Az aranyrizsnél 

sokkal nagyobb béta-karotin-tartalmú levélzöldségek például maguktól megteremnek Ázsiában. Ha 

visszatérnének a vitaminban gazdag hagyományos zöldségek és gyümölcsök termesztéséhez, az 

sokkal fenntarthatóbb és olcsóbb lenne a gazdák számára, mint a drága aranyrizs termesztése. 

A nátrium-glutamát (angolul MSG, azaz monosodium glutamate), vagyis az E621 az egyik 

legelterjedtebb adalékanyag, amelyet ízfokozóként használnak. Sokan állítják azt, hogy veszélyes 

a szervezetünkre. Mennyire kell tartanunk tőle? 

A nátrium-glutamátot először a keleti ételek ízesítőjeként ismerték, de mára levesporok, készételek, előre 

ízesített, pácolt húsok, chipsek, nassolnivalók, konzerv élelmiszerek, és számos más étel összetevői 
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 http://anthropolis.hu/eathink-tankonyv/gentechnologia-atok-vagy-aldas/ 

https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/belgyogyaszat/cikkek/instant_etelek_hogyan_karositjak_a_szervezetunket/20141009121324
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között megtalálható. Az amerikai FDA (Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal), és az európai hatóságok 

is a megbízható adalékanyagok listáján tartják számon a nátrium-glutamátot. 

A nátrium-glutamát a glutaminsavból származik, amely a természetben leggyakrabban előforduló 

aminosavak közé tartozik. Nem esszenciális aminosav, tehát a szervezetünk is képes előállítani, és szinte 

minden élelmiszerben megtalálható. Fokozza általában az ételek, ízletes húsos ízét, az úgynevezett 

umami ízt, amelyet az ötödik alap ízként tartanak számon. 

 

A kínai étterem szindróma
25

 

Az E621 már évtizedek óta használt adalékanyag, az évek során pedig számos panasz érkezett az 

FDA-hoz, melyben a fogyasztók különböző tünetekről számoltak be, melyet az ízfokozó 

hozzáadásával készült ételek fogyasztás után tapasztaltak. Ezeket a reakciókat nátrium-glutamát 

tünetegyüttesnek, vagy kínai étterem szindrómának nevezik. Több tünete is lehet, így többek között: 

fejfájás 

bőrpír 

izzadás 

feszülő arcbőr 

az arc, a nyak, vagy más bőrfelületek égő, viszkető, bizsergő érzete 

gyors, kalapáló szívverés 

mellkasi fájdalom 

hányinger 

gyengeség 
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 https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/egy_perc_egeszseg/cikkek/az_egyik_leggyakoribb_adalekanyag 

https://www.hazipatika.com/eletmod/veszelyben/cikkek/kerulendo_elelmiszeradalekok/20151002161004
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Az adalékanyagok csoportosítása 

 E 100-tól kezdődő számok jelölik a színezékeket - segítségükkel a termékek tetszetőssé és 

étvágygerjesztővé tehetők. Elsősorban az édességekhez, üdítőitalokhoz, szörpökhöz és 

égetett szeszesitalokhoz alkalmazzák. A színezékek lehetnek természetesek (ezeket 

élelmiszer nyersanyagokból kivonással állítják elő), természetes eredetűek (ezeket 

élelmiszer nyersanyagokból állítják elő) vagy mesterségesek (szintetikus úton előállítottak, 

ezek a természetes anyagoktól eltérő kémiai szerkezettel rendelkeznek). 

 E 200-tól a tartósítószerek - ezek olyan kémiai anyagok, amelyek az élelmiszerekben 

jelenlévő mikroorganizmusok szaporodását lassítják vagy megakadályozzák, növelve ezzel 

az élelmiszer eltarthatóságát. Tartósítószert sokféle élelmiszerhez használnak: 

húskészítményekhez, haltermékekhez, üdítőitalokhoz, tartós kenyerekhez és pékárukhoz, 

salátaöntetekhez, mustárokhoz, margarinokhoz, stb. 

 E 300-tól az antioxidánsok - gátolják az élelmiszerekben végbemenő nem kívánatos 

oxidációs folyamatokat, például a zsírok avasodását, vagy késleltetik a felszeletelt zöldségek 

és gyümölcsök enzimes barnulását. 

 E 400-tól az emulgeálószereket, habképzőket, stabilizátorokat, zselésítőket, sűrítő- és 

szilárdító anyagokat jelölik: ezek az élelmiszerek megfelelő állományát kialakító 

adalékanyagok, többségük főleg növények szerkezeti anyagaiból készülnek. Toxikológiai 

szempontból ártalmatlanok, nem veszélyeztetik az egészséget, allergiás tüneteket ritkán 

okoznak. 

 E 500-tól jelölik főként a különböző funkcióval rendelkező szervetlen sókat. 

 E 600-tól az ízfokozók és ízmódosítók: már kis mennyiségben is az élelmiszerekhez 

hozzáadva  felerősítik vagy módosítják azok ízét, növelik az élvezeti értékét. Fűszerekben, 

levesekben, szószokban, félkész- és készételekben használják előszeretettel. 

 E 900-tól az édesítőszerek csoportja.  

 E 1000-től módosított keményítők csoport. 

 

A 10 legaggályosabb adalékanyag 

1. E150c - Színezésre használt karamell: különböző cukrok felhevítésével, esetleg 

ammóniummal történő kezeléssel állítják elő. Húskészítményekben, mártásokban, sörökben, 

szószokban, üdítőitalokban fordul elő. Elfogadható napi beviteli mennyiség: 150 mg/kg. A 
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megbízhatósága vitatott, több kutatás is rámutatott, hogy rákkeltő hatása van, 

patkánykísérletekben pedig bizonyították, hogy képes megváltoztatni a vérképet. A gyártás 

során melléktermékként esetlegesen keletkező imidazol származék
26

 túl nagy mennyiségben  

káros lehet az immunrendszerre. 

2. E102 - Tartrazin/E120- Kárminsav, kármin/ E104 -Kinolinsárga/ E124 - Kosnilvörös/ 

E129- Alluravörös AC: ezek a színezékek a gyermekek tevékenységére és figyelmére 

káros hatást gyakorolhatnak,  felnőtteknél allergiát - túlérzékenységi reakciót válthatnak ki. 

Édesipari termékek, ételízesítők, szószok, üdítőitalok gyártásánál alkalmazzák őket. 

(Érdekesség, hogy a kárminokat és a kárminsavat a kosnilból állítják elő – ami a bíbortetű  

nőnemű példányainak szárított testéből áll. Ez az élelmiszereknek eperszínű árnyalatot ad.) 

3. E161g – kantaxantin színezék: lila karotinoid pigment, természetes eredetű adalékanyag, 

amely megtalálható a rákok testében, a lazacban és a flamingó tollában, szintetikus úton is 

előállítható. Élelmiszerekben nem, de gyógyászati termékekben használják. Nagy 

mennyiségben májkárosodást okoz  a WHO által végzett vizsgálatok szerint. 

4. E174 – ezüst színezék: csokoládék és édesipari termékek külső bevonatának használják az 

élelmiszeriparban fényes, szürke színe miatt. A használata aggályos, mert számos enzim 

működését képes blokkolni, ezért érdemes elkerülni. 

5. E127 – eritrozin színezék: szintetikus adalékanyag, amely gátolja az idegrendszer 

megfelelő működését, egyértelműen bizonyították, hogy fokozza a hiperaktív gyerekek 

viselkedési zavarát. 

6. E249-252 – Nitritek és nitrátok: a kálium-nitrit (E249) vitatott biztonságú tartósítószer, 

amely baktériumok hatására mérgezővé illetve rákkeltővé válhat. Különféle csomagolt, 

pácolt húskészítmények gyakori alkotója, felhasználása azt a célt szolgálja, hogy az 

ételeknek hosszabb távon is megmaradjon élénk színe és frissessége. A kálium-nitrát 

(E252) károsíthatja a vér oxigénszállító képességét, illetve káros, rákkeltő nitrózaminok 

szabadulnak fel, ha keveredik a gyomrodban található fehérjékkel. 

7. E220 – Kén- dioxid: tartósítószer, amit borokhoz, konzervek előállításához, aszalt 

gyümölcshöz, lekvárokhoz, gyümölcslevekhez is gyakran használnak. Már kis 

koncentrációban is hatással lehet a központi idegrendszerre, és erős allergizáló hatása miatt 

fejfájást, allergiás, asztmás rohamokat idézhet elő. 
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 Az imidazol amfoter vegyület, gyenge bázisként és gyenge savként is szerepelhet. Kristályos vegyület, vízben, 

alkoholban, kloroformban, éterben és piridinben jól, benzolban kevéssé oldódik. Forráspontja magas. Sok 

gyógyszermolekula is tartalmaz imidazol gyűrűt, így például a nitroimidazol és a gombaölő szerek. 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1zis_(k%C3%A9mia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sav


 

48 

8. E284-285 – borát tartósítószerek: ezek erősen mérgező adalékanyagok, amiket jelenleg az 

EU csak a kaviárok tartósításához engedélyez. 

9. E621 – Nátrium-glutamát: a legismertebb íz-, illetve ízérzet-fokozó. Nagy dózisban (150 

mg/testsúly kilogramm) függőséget okoz, az idegeket károsíthatja, súlyos allergiás 

reakciókat és migrénes fejfájást válthat ki. Mellékhatásaként jelentkezhet depresszió, 

fejfájás, mellkasi fájdalom, az arra érzékenyeknél hátfájás, gyengeség, szív- és érrendszeri 

problémák. Étvágynövelő hatása van, ami elősegíti az elhízást. 

10. E407 – karragén sűrítőanyag: a vele végzett állatkísérletekben a bélrendszerben 

gyulladások és fekélyek jelentkeztek. 

 

Feladat  

A termék csomagolásán szereplő információk 

 

Keressen egy terméket a boltban vagy a háztatásában. Nézze meg a csomagoláson szereplő 

információkat. Milyen összetevők pl. adalékanyagok szerepelnek az adott termék összetételében? 

 

Néhány példa: 
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1: Összetevők 

2: A legnagyobb mennyiségben megtalálható összetevő 

3: E400-E499: Sűrítőanyagok, stabilizátorok és emulgeálószerek 

4: Élelmiszer megnevezése, termék valós jellegének ismertetése 

5: Tápanyag- összetétel- kj/kcal 
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6: Termék mennyiségének jelölése 

7: Gyártó megnevezése 

8: Élelmiszer minőségének megőrzési ideje 

9. Előállító üzem egyedi EU azonosítója 

 

 

A SZEMÉT ÉS A HULLADÉK
27

 

 

A hétköznapi szemetet szakmai szóval Települési Szilárd Hulladéknak nevezzük (TSZH). 

Mégis lényegi különbség van a kettő között. 

Az életszínvonal emelkedésével együtt nőnek igényeink is, melyeket nagyobb mértékű 

fogyasztással igyekszünk kielégíteni. Ezzel párhuzamosan egyre több szemetet és hulladékot 

termelünk, melynek gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, vagy hasznosítása egy nagyon komplex 

feladat, mégpedig a hulladékgazdálkodás feladata. 

 

Magyarországon évente összesen 3 Gellért-hegynyi szemét keletkezik, aminek nagy része termelési 

hulladék és a lakosságra eső része ennek "csak" 5,3-5,5%-a (4,2-4,4 millió tonna), ami egy átlag 

magyar állampolgárra vetítve 1 kg/nap. 

 

HULLADÉK 

 

Azok az anyagok, amelyek keletkezésük helyén (háztartás, ipari terület, mezőgazdaság, stb.) 

haszontalanná váltak, de anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még másodlagos 

nyersanyagként hasznosíthatók. 

 

Háztartásainkban egyre nagyobb helyet foglalnak a csomagolási hulladékok. Ezek a megvásárolt 

termékkel kerülnek be házainkba, lakásainkba. 

 

Műanyag hulladék bemutatása. A megelőzés, környezeti hatások, műanyagok hasznosítása 

 

2022. január 1-től valamennyi begyűjtési rendszerünkben
28

 (házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés, gyűjtőszigetek, lakossági hulladékudvarok) az italos kartondoboz (pl. Tetra Pak) 
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 https://www.fkf.hu/ 
28

 https://www.fkf.hu/budapest-szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszere 
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átkerül a kevert csomagolási hulladékok közé, a sárgafedelű, sárga jelzésű műanyag- és fémgyűjtő 

tartályokba. A kékfedelű tartályokban kizárólag tiszta papírhulladék gyűjthető!  

 

 lebomlási ideje még nem ismert, akár évszázadokig tarthat elzárt közegben 

 égetésekor adalékanyagaiból, rákkeltő anyagok keletkeznek (légúti betegségeket okozva) 

 mérgező melléktermékek keletkeznek a gyártásuk során 

 a természetben sok állat életét veszélyeztetik 
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 https://www.fkf.hu/storage/app/media/uploaded-files/fkfhmtartalymatrica200x150sarga20220201-masolat.jpg 
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A papírhulladék fajtái és eredete. Papírhulladék környezeti hatásai.  

 

1 tonna papír előállításához legalább 2 - 3,5 tonna fára van szükség! 

 fakivágások miatt az erdőben lévő állati élőhelyek csökkennek 

 táplálékláncok egysége omolhat össze 

 párologtatás csökkenése, vízforgalom változás 

 elsivatagosodás gyorsulása 

 talajerózió fokozódása 

Az üveghulladék bemutatása - környezeti hatásai: 

 emberi léptékek alatt nem bomlik le 

 az üvegszilánkok okozhatnak sérüléseket 

 a természetben erős napsütés esetén tüzet okozhat! 

TUDATOS VÁSÁRLÁS - ELDOBHATÓ PALACKOS ÁSVÁNYVÍZ HELYETT RENDELJ 

SZÓDÁT, SZIKVIZET! 

Fémhulladék - Miből készül? Hogyan gyűjtsük? Hogyan hasznosítják?  

Egy tonna alumínium kinyeréséhez pl. négy tonna bauxitra van szükség, aminek melléktermékeként 

egy tonnányi - a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő tárolást igénylő - vörösiszap is 

keletkezik. 

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGET 

A lakosság részére kihelyezett gyűjtőszigeteken lehet elhelyezni a szelektíven gyűjthető 

hulladékokat.  

Budapest területén jelenleg 175 szelektív gyűjtősziget található. A tartályokba az alábbi ötféle 

újrahasznosítható csomagolási hulladékfajta bedobására van lehetőség: 

papír – kék színű konténerbe 

műanyag és fém – sárga színű konténerbe 

fémdoboz és műanyag – szürke színű konténerbe 

fehér üveg – fehér színű konténerbe 

színes üveg – zöld színű konténerbe.  
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 https://www.fkf.hu/storage/app/media/uploaded-files/fkf_HM_tartalymatrica_200x150_kek_2022.jpg 
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HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉS 

 

A korszerű hulladékgazdálkodás egyik újabb lépcsőfoka a "házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő 

rendszer". 

 

Ebben az esetben a gyűjtőedények az ingatlanhoz kerülnek és ott helyben lehet az adott 

hulladékfajtákat szelektálni. A Szolgáltató pedig hetente/havonta a háztól szállítja el a külön 

gyűjtött hulladékokat. 

 

Kerti zöldhulladék-gyűjtés 

 

A lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a 

környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk! Ugyanis az így begyűjtésre kerülő 

zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom), ahelyett, hogy elégetnék vagy lerakóra 

kerülne, komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba. 
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Feladat 

 

A környéken hulladékudvart nyit a helyi önkormányzat, amit egy lakossági fórumon 

jelentenek be. 
32

 

Osszuk ki a szerepeket, a lakossági fórumot előadva (szerepjáték)! Vitassuk meg, hogy milyen 

fogadtatásra talál az ötlet! Kinek mi a véleménye, ki kit tud meggyőzni?  

 

1. szerep: Civil környezetvédő szervezet képviselője. 

2. szerep – lakos: Örül a szelektív gyűjtésnek, mert felelősséget érez a környezet iránt.  

3. szerep – lakos: Bosszús a szelektív gyűjtés miatt, nem fogja a hulladékudvarba hurcolni a 

szemetet. 

4. szerep – lakos: Örül a hulladékudvarnak, de csak akkor fog oda járni, ha anyagi haszna lesz 

ebből.  

5. szerep – lakos: Jobbnak tartja a hulladékégetést.  

6. szerep: Az önkormányzat környezetvédelmi referense. 

7. szerep: A hulladékgazdálkodási közszolgáltató képviselője 

 

Budapesten jelenleg 17 hulladékgyűjtő udvar működik, ahol a lakosság leadhatja a szelektíven 

gyűjtött hulladékot. A hulladékudvarokban bizonyos elkülönítetten gyűjtött veszélyes, speciális 

kezelést igénylő, valamint csomagolási  hulladékfajtákat fogadunk. A hulladékudvarok csak 

hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett hulladékokat vesznek át. A hulladékudvarok 

hulladékátvételi szolgáltatásait a budapesti lakosok eredeti lakcímkártyával történő címigazolás, 

továbbá utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási 

igazolás, vagy társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolás bemutatását követően 

hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe. 
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 https://humusz.hu/sites/default/files/zold_otthon_-_segedanyag_pedagogusoknak.pdf 
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Egyes hulladékudvarokban leadható veszélyes, ill. Speciális kezelést igénylő hulladékok: 

 

• építési-bontási hulladék (sitt): veszélyes hulladékot nem tartalmazó sitt - Építési-

bontási törmeléket csak zsákolva lehetséges leadni, ömlesztve nem vesznek át; 

• festékhulladék és göngyölege: vízbázisú és oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók 

stb.; 

• személygépkocsi gumiabroncs: csak személyautó, illetve kisteherautó (teherautó, 

mezőgazdasági gép abroncs nem); 

• lomhulladék (nagydarabos hulladék): veszélyes hulladékot nem tartalmazó lom; 
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 www.fkf.hu 

VESZÉLYES, ILL. SPECIÁLIS KEZELÉST IGÉNYLŐ HULLADÉKOK - Minden 

hulladékudvarban leadhatók
33

 

 

 elektromos hulladék: (pl.: mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép, hajszárító, porszívó, vasaló, 

elektromos fűrész, fűnyíró, stb.); 

 elektronikai hulladék: (pl.: számítógép, nyomtató, monitor, mobiltelefon, hifi berendezés, 

televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép, stb.); 

 sérült napelemek: csak a lakosságtól, és kizárólag lakossági mennyiséget, vagyis két-három 

napelemtáblát vesznek át; 

 fénycsövek és világítótestek: minden világítótest; 

 szárazelemek és hordozható kis akkumulátorok; 

 gépjármű indító akkumulátorok: savas indítóakkumulátorok; 

 használt sütőzsiradék és göngyölege: konyhai használt olaj és annak flakonja; 

 fáradt olaj és göngyölege: gépkocsi használt olaja és annak flakonja. 

https://www.fkf.hu/epitesi-bontasi-tormelek-sitt
https://www.fkf.hu/festekhulladek
https://www.fkf.hu/gumiabroncs
https://www.fkf.hu/lom
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• toner: nyomtató patron; 

• gumiabroncs hulladék: csak személyautó, illetve kisteherautó; 

• növényvédő szerek: jól lezártan, csomagoltan beszállítva; 

• veszélyes mosó- és tisztítószerek: jól lezártan, csomagoltan beszállítva; 

• gépkocsi olajszűrő, fékfolyadék, fagyálló folyadék: jól lezártan, csomagoltan 

beszállítva. 

 

Logópárosító – interaktív játék az Ökocímkék és különböző csomagolásokon található logók 

megismerésére 

 

A résztvevők megismerhetik a különböző szimbólumokat, melyek megtalálhatóak a 

lakókörnyezetünkben, és amelyek segíthetik a szelektív hulladékgyűjtést, a környezettudatosságot. 

A játék fejleszti a általános műveltséget és a problémamegoldó készséget, valamint gondolkodást is.  

 

A következő védjegyek, más nevükön ökocímkék útmutatással szolgálnak az egyes szolgáltatások, 

termékek környezetbarát, fenntartható mivoltát illetően. 

Zöld Pont (Der Grüne Punkt) 

A címke olyan termékeket jelöl, amelyekre a gyártó befizette a nemzetközi 

csomagoláshasznosító szervezet részére a termék csomagolásának 

visszagyűjtésére, ártalmatlanítására, avagy újrahasznosítására szolgáló díjat. 

 

Európai ökocímke (European Ecolabel) 

Az 1992-ben alapított névjegy a vállalkozások szolgáltatásainak és termékeinek 

környezetbarát úton történő előállítását és piacra hozatalát szorgalmazza. A 

jelzés az EU követelményeinek megfelelő, legtöbbször szálas, fonalas, textil- és 

anyagtermékekre alkalmazható, de faápolási, bútor, bőrápoló, tisztítószer és 

papírból készült termékek megjelölésére is alkalmas. 
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Környezetbarát Termék 

Hazánkban 1994 óta használatos indikátor a „Zöld cédrus”, amely az Európai 

ökocímke mintájára jött létre. A címke a minőségi, egészséges termékeket, azok 

előállításának környezetkímélő módját jelöli. A rendszerben olyan 

vállalkozások szolgáltatásai és termékei vesznek részt, amelyek tiszta, 

környezetbarát technológiát alkalmaznak. 

Szelektív gyűjtést igénylő elektromos berendezések 

A 264/2004. (IX. 23.) kormányrendelet által bevezetett védjegy, amelyet az 

elektronikai eszközökön, elemeken és akkumulátorokon kötelező módon fel kell 

tüntetni. 

 

 

Energiacímke 

1995 óta használt címke, amelynek célja a különböző elektronikai termékek (pl. 

fényforrások, légkondicionálók, mosó- és mosogatógépek) esetében 

energiafogyasztási összehasonlítást szolgáltatni a fogyasztók részére. Segítségével 

azonosíthatóvá, megkülönböztethetővé válik egy-egy termék energiahatékonyságának 

mérése, illetve lehetővé teszi az energiaköltségek tudatos csökkentését. 

 

Európai Uniós ökológiai logó (Eurolevél) 

Az Európai Uniós Ökológiai gazdálkodásról szóló rendeletnek megfelelő, uniós 

tagállamokból származó, előre csomagolt biotermékeken előforduló jelzés. 2010-

ben váltotta fel a logó a korábbi ökocímkét, a fogazott kör alakú, kék-zöld logót. 

 

Energy Star 

Az ezzel a védjeggyel ellátott termékek megfelelnek az Amerikai 

Környezetvédelmi Hivatal energiafelhasználási feltételeinek. 
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Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa (FSC, Forest Stewardship Council) 

A fenntartható, felelős erdőgazdálkodás jelképe, amely az 1993-as riói csúcs 

hatására született meg. A kezdeményezés a faanyag kitermelését, az erdők 

(újra)telepítésének módját szabályozza. Továbbá, a fából készült termékek 

eredetigazolásával és minősítésével foglalkozik, azt vizsgálva, mennyire 

érvényesülnek a folyamat alatt az ökológiai egyensúly fenntartására irányuló törekvések, illetve a 

helyi dolgozók és a lakosság érdekei és jogai. 

 

Rainforest Alliance Certified 

Ha már erdővédelemnél tartunk: az 1986-ban alapított nonprofit szervezet 

védjegye, amely a trópusi erdők megőrzésére fókuszál, olyan vállalkozások 

támogatásával, amelyek megfelelő alternatívát nyújtanak az esőerdőket 

károsító turizmus, legeltetés, erdőégetés és mezőgazdasági gyakorlatok ellen. 

 

Fair Trade (Méltányos kereskedelem) 

A védjegy a méltányos áron és tisztességes munkakörülmények között előállított, 

kiegyensúlyozott kereskedelmi feltételekkel rendelkező vállalatok termékeit jelöli. 

Azok a termékek, amelyek ezen besorolás alá esnek, támogatják az egyenlőtlenség 

és a szegénység elleni küzdelmet. 

Állatokon nem tesztelt (Not tested on animals) 

A címke a termékek előállításában, illetve a termékfejlesztés során folytatott 

állatkísérletek kizárása mellett foglal állást. Érdemes hozzátenni, hogy 2013 óta 

tilos az állatokon tesztelt kozmetikumokat forgalomba hozni az Európai Unió 

területén. 

 

Magyar Termék 

Ez az eredettanúsító védjegy a hazai piaci szereplők általi kezdeményezés 

eredménye, amely 2006 óta a hazai élelmiszergyártók könnyebb azonosítását, a 
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magyar termékek iránti kereslet ösztönzését tűzte ki zászlajára. Olyan termékeket jelöl, amelyek 

végleges formájukat Magyarországon nyerik el, valamint elsősorban idehaza kerülnek forgalomba. 

Naturland 

A német szövetség az állattartás, feldolgozás, zöldség- és növénytermesztés 

előírásainak betartását szorgalmazza, a kíméletesen feldolgozott, természetes 

állapotban meghagyott élelmiszerek előállítására törekszik. A címke tehát az 

ezen jellemzők mentén előállított termékeket jelöli. 

 

Demeter 

A címke a nemzetközi biodinamikus mozgalom képviselője, és az ökológiai 

gazdálkodásból származó termékeket jelöli, amely a világ nagyobb 

farmergazdaságait foglalja magába. Európában a legmegbízhatóbb, egyben a 

legszigorúbb szabályozás alá esik. 
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IV. A klímaváltozás 

 

A klímaváltozás az emberiség előtt álló egyik legnagyobb kihívás, hiszen hatással van a világ 

minden társadalmának és gazdaságának működésére. Egyrészt veszélyes időjárási anomáliákat okoz 

és csökkenti a terméshozamot, másrészt ezáltal hozzájárul a nemzetközi konfliktusok 

elmérgesedéséhez.  

 

Melyek a klímaváltozás okai és a következményei, s hogyan tudjuk megakadályozni őket?  

Miként alkalmazkodhatunk a már bekövetkezett változásokhoz, vagy hogyan enyhíthetjük őket?  

Ebben a folyamatban mi a tényleges szerepe, ill. mi lehetne a szerepe a politikának, az üzleti 

életnek, a tudománynak, az aktivista mozgalmaknak és a magánembereknek? 

 A klímaváltozás miért olyan ellentmondásos téma?  

A klímaváltozás hogyan kapcsolódik már globális jelenségekhez, mint a migráció, a béka és a 

konfliktusok, a biológiai sokszínűség, az oktatás? 

 

Fogalmak: közlekedés és környezeti terhelés, ökoturista, ökoturizmus, a turizmus ökolábnyoma, 

erdőirtások 

 

________________________________________________________________________________ 
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Napjaink globális
34

 problémái közül a klímaváltozás várható hatásai komoly kihívást jelentenek a 

társadalmi-gazdasági rendszerekre és a természeti környezetre egyaránt. Az emberi tevékenységek 

által okozott felmelegedést körülbelül 1.0°C-ra becsülik az iparosodás előtti időkhöz viszonyítva. 

Ha a folyamatok továbbra is változatlanul haladnak tovább, akkor az előrejelzések alapján a 

globális felmelegedés valószínűleg eléri a másfél fokot 2030 és 2052 között. Már a másfél fokos 

felmelegedés is számos olyan kockázatot jelenthet, mely igen kritikus szintet érhet el többek között 

az emberi egészség, élelmezésbiztonság, vízellátás, az emberi biztonság és gazdasági növekedés 

vonatkozásában. A pesszimista forgatókönyvek magasabb átlaghőmérséklet-emelkedést 

valószínűsítenek, melyek esetében a várható következmények súlyossága is növekszik, ami az 

emberiség számára egyértelműen elkerülendő. Így döntő jelentőségű, hogy fenntartható módon 

tudjuk kezelni az éghajlatváltozást, figyelembe véve az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljait.  

 

Az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés alapvetően és több szálon is kapcsolódnak 

egymáshoz. Az IPCC jelentései szerint az éghajlatváltozás alááshatja a fenntartható fejlődést, 

viszont a klímaváltozásra adott, jól megtervezett enyhítési és alkalmazkodási válaszok 

támogathatják a szegénység enyhítését, az élelmezésbiztonságot, az egészséges ökoszisztémákat, az 

egyenlőséget és a fenntartható fejlődés egyéb dimenzióit. Az alkalmazkodási és enyhítési 

tevékenységek magukban foglalják a kibocsátások csökkentését, az ellenállóképesség fokozását, a 

technológia és az infrastruktúra megfelelő használatát, valamint a viselkedés és a politika 

megváltoztatását.  
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35
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 https://wwf.hu/letoltes/ 
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Ki mivel közlekedik, közlekedett?
36

 

 

Az Európai Unióban a teljes szén-dioxid-kibocsátásnak majdnem 30%-a a közlekedésből 

származik, ráadásul, míg más szektoroknak az elmúlt években a vállalásokat követve sikerült 

csökkenteni karbonlábnyomukat, addig a közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátás évről évre 

emelkedik. Egyre többen ülnek autóba városon belül is, még olyan távokra is, amelyeknél lenne 

más közlekedési lehetőség. Ennek az elkényelmesedésnek a káros hatásait mindannyian érezhetjük, 

hiszen településeinken nő a légszennyezettség, ez pedig súlyos egészségügyi következményekkel 

jár, úm. légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot. Nem csupán a 

légszennyezettség miatt ártalmas a városi forgalom egészségünkre: autóink révén kevesebbet 

mozgunk, így jóval nagyobb az esélyünk az elhízásra és különböző szív- és érrendszeri betegségek 

kialakulására. Az autók ráadásul értékes helyeket foglalnak el a közterületeinkből; a forgalmas utak 

mellett a városi parkolás elveszi a helyet és lehetőséget az aktív közlekedéstől. Sokszor nem férünk 

el a járdákon a parkoló autók miatt, illetve nem jut hely sem a kerékpársávoknak, sem a fáknak. 

Városaink élhetősége emiatt csökken, hiszen a forgalmas, hőségben forróságot sugárzó betonutak és 

parkoló autók mellett nem szívesen sétálunk, helyette inkább mi is autóba ülünk tovább erősítve a 

negatív hatásokat. Az aktív (gyaloglás, kerékpár), illetve tömegközlekedésre való áttérés 

mindannyiunk érdeke, hiszen csak nyerhetünk vele: sportosabb, egészségesebb városlakókat, jobb 

levegőt, a parkolók helyén pedig több teret sétálásra, kerékpározásra, teraszok és zöld területek 

kiépítésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 file:///F:/Green%20Zone/Kreativan-a-Klimavaltozasrol-Tanari-Kezikonyv.pdf 

file:///F:/Green%20Zone/Kreativan-a-Klimavaltozasrol-Tanari-Kezikonyv.pdf


 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37
 

                                                 
37

 Források: NEDC adat-megjelenítő és LRTAP adat-megjelenítő EEA jelentés – Az európai környezet – állapot és kilátások, 2020, EEA indikátor – Az európai lakosság 

környezeti zajának való kitettsége.  
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Feladat 

Kevesebb autót a belvárosba! 
38

 

A szerepjáték keretében a résztvevők különböző szereplők helyébe képzelhetik magukat és többféle 

álláspontot tapasztalhatnak meg a városi közlekedésszervezés kapcsán. A gazdasági, 

környezetvédelmi és társadalmi megfontolások összeegyeztetésének kihívásait tapasztalhatják meg 

a valóságon alapuló példán keresztül. 

Az csoporttal ismertetjük, hogy egy önkormányzati lakossági fórumon fognak részt venni, ahol 

érvelniük kell azért vagy az ellen, hogy parkolóhelyek száma csökkenjen-e a városban. Mindenki 

(vagy páronként) egy szerepet fog eljátszani ezen a lakossági fórumon.  

A résztvevők megkapják a szerepkártyáikat és igyekeznek beleélni magukat a szerepbe. Ehhez 

segítő kérdéseket adhatunk nekik. Mellékletben látható a letöltött szerepkártyák összessége. A 

csoport egyéni jellemzői alapján lehet válogatni a szerepkártyákat, és/vagy újakat létrehozni.  

A terem három oldalára székeket teszünk úgy, hogy mindenki lássa egymást. A terem rövidebb 

oldalán lévő széksoron a polgármester, az önkormányzati dolgozók és a politikusok foglalnak 

helyet, a két másik széksoron egymással szemben a támogatók és az ellenzők. A résztvevők 

megkeresik a saját oldalukat és helyet foglalnak. A polgármester elindítja a fórumot, 

csoportvezetőként moderáljuk a beszélgetést. Minden szereplőre 1-2 perc jut. A résztevők 

felszólalás előtt bemutatkoznak, majd elmondják, mit és miért szeretnének. Minél több, a 

szerepkártyákon nem szereplő érv hangzik el, annál jobb. Fontos, hogy a szereplők reagáljanak az 

egymás által elmondottakra. A végén pedig a polgármester döntést hoz a hallottak alapján.  

 

KEVESEBB AUTÓT A BELVÁROSBA! 

 

SZEREPKÁRTYÁK  

 

Polgármester (semleges) - Szeretnék egy élhető és szerethető várost vezetni. Minden oldalt meg 

kell hallgatnom, és úgy döntenem, hogy ez okozza a legkisebb feszültséget, ráadásul nő a 

népszerűségem, tehát újraválasztanak. 
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Politikus (semleges) - Nekem arra kell figyelnem, hogy legközelebb is megválasszanak. Az elvek 

nagyon fontos dolgok, na de a fizetésem is az! Így én mindig azt az oldalt támogatom, ahol 

többen vannak és amelyik hangosabb. 

Önkormányzati gazdasági irodavezető (kontra) - Az autók után rengeteg bevétele származik az 

önkormányzatnak. Gépjármű adó, cégautó adó, parkolási díjak, regisztrációs adók – ha kiszorítjuk 

az autókat, adóbevételektől esünk el, ezeket biztosan nem a kerékpárosok fogják pótolni. 

Önkormányzati környezetvédelmi irodavezető (pro) - Kellemes, árnyékos utcákat kell 

kialakítanunk, csökkentenünk kell a légszennyezést, zajszennyezést, a városi hőszigetek 

kialakulását, el kell tudnunk vezetni természetes megoldásokkal a villámviharok vízhozamát, hogy 

ne legyenek beázások. Ehhez zöldítenünk kell, akár parkolóhelyek elvétele árán is. 

Önkormányzati egészségügyi irodavezető (pro) - Nem mozognak eleget a városlakók, túl sok a 

szív- és érrendszeri megbetegedés. Ha nem csak autóban gondolkodnának az állampolgárok, hanem 

más, alternatív, aktívabb közlekedési formákban is, az a mi munkánkat is segítené, és nem lennének 

akkorák az egészségügyi kiadásaink sem. 

Önkormányzati közlekedéstervező irodavezető (kontra) - A város autókra lett szabva. Fából 

nehéz vaskarikát csinálni, hatalmas erőforrások kellenek a közlekedés átalakításához (utcai 

parkolóhelyek helyett mélygarázsok, biztonságos kerékpárutak kiépítése stb.) 

Egyik politikai párt helyi szervezete (kontra) - Minden ilyen vita nagyszerűen alkalmas arra, 

hogy képviseljem pártom álláspontját és növeljem népszerűségemet. Én az autózók mellett vagyok. 

Másik politikai párt helyi szervezete (pro) - Minden ilyen vita nagyszerűen alkalmas arra, hogy 

képviseljem pártom álláspontját és növeljem népszerűségemet. Én a kerékpárosok és a gyalogosok 

mellett vagyok. 

Házhozszállító cég (kontra) - Ha nem lehet parkolni, akkor hogyan szállítsam házhoz a 

megrendeléseket? 

Kiskereskedő (kontra) - Nekem szükségem van parkolóhelyekre, mivel rengeteg intéznivalóm van 

a munkám miatt. Ha nem lehet egyszerűen és kényelmesen autózni, az hátráltatja az üzletmenetet. 

Szerintem is fontos az, hogy kényelmesen lehessen kerékpározni, na de a megélhetés és a gazdaság 

mégiscsak fontosabb. 

 



 

71 

Boltos (kontra) - Ha kitiltják az autókat a belvárosból és nem lehet kényelmesen eljutni a boltomig, 

illetve leparkolni, én lehúzhatom a rolót. 

Lakó (kontra) - A családot mivel furikázzam iskolába, uszodába és hogy menjünk hétvégén 

kirándulni? Kerékpárral?! Könnyű kampányolnia annak a biciklizés mellett, akinek reggelente nem 

kell két gyereket suliba vinnie! 

Lakó (kontra) - Ez az egész vita csak azért van, hogy még több díjat be lehessen szedni. Nem fair, 

ha nem kapok ingyenes parkolóhelyet a drága pénzen megvásárolt lakásom elé! Vagy akkor 

építsenek olcsó garázsokat! 

Lakó (kontra) - Még hogy parkolóhelyek megszüntetése!? Így is nagyon nehéz ebben a városban 

parkolóhelyeket találni, most még ebből is elvennének! 

Ingázó (kontra) - Én azért költöztem ki a városból, hogy egészséges környezetben élhessek, 

zöldben, madárcsicsergésben. Viszont a munkahelyem továbbra is a belvárosban van, autóval egy 

óra alatt beérek, tömegközlekedéssel viszont legalább másfél óra lenne. Nekem az autós közlekedés 

a kényelmes. 

Lakó (pro) - A zsúfolt belvárosban lakom. Több zöldet szeretnék és kevesebb autót! Mindenki itt 

parkol az utcában, az is, aki nem itt lakik, a kipufogógázt meg én szívjam... 

Lakó (pro) - Aggódom a légszennyezettség miatt, mert az egyik gyermekem asztmás, és azt 

olvastam, hogy ennek egyik oka lehet a városi légszennyezettség. Az biztos, hogy nem segít rajta. 

Légszennyezettség-ellenes civil szervezet (pro) - Európa-szerte egyre több helyen szorítják ki az 

autókat a belvárosból, illetve korlátozzák a számukat. Ez a trend, el kell fogadni. Ennek a városnak 

a légszennyezettségi mutatói nagyon rosszak, tenni kell valamit. 

Háziorvos (pro) - A szénanáthás és az asztmás betegek száma tíz év alatt több, mint 

háromszorosára emelkedett. Kína után Magyarországon tulajdonítható legnagyobb arányban a 

szennyezett levegőnek a szívbetegségek, agyvérzés, tüdőrák vagy hörghurut általi elhalálozás. 

Lakó (pro) - Én szeretnék jókat sétálni és kerékpározni, de életveszélyes a jelen közlekedési 

helyzetben. Vagy elütnek, vagy megfulladok, mire a munkahelyemre érek! 

Kerékpáros Egyesület vezetője (pro) -  Elegem van abból, hogy a városi közlekedésben mindig az 

autóké a prioritás. A kerékpározás nem csupán egészséges, nem terheli a város levegőjét sem, így 

nem árt senkinek. Ehhez képest a kerékpározás segítése még mindig nem döntő szempont a 

közlekedéstervezésben. Ennek változnia kell. 
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Kerékpárszervízes vállalkozás tulajdonosa (pro) - Nem igaz az, hogy rosszat tesz a 

vállalkozásoknak az, ha egy város segíti a kerékpáros közlekedést. Az én vállalkozásom például 

annál jobban megy, minél több a kerékpárút! 

Kávézó tulajdonosa (pro) - Ha több a sétáló és a kerékpározó, sokkal inkább megállnak egy 

kávéra vagy sütire, mint azok, akik autóval suhannak el a boltom előtt. Ha a parkolóhelyek helyén 

például teraszokat lehetne kialakítani, mindjárt nagyobb lenne nekem is a forgalmam. 

Közlekedésmérnők (pro) - Lehetséges az autómentes belváros kialakítása. Európa-szerte számos 

jó példa állrendelkezésre ehhez, ezeket csak át kellene ültetni helyi szintre. 

 

Az ökoturizmus fogalma
39

  

Az ökoturizmus fogalma lényegében a XX. századi tömegturizmus negatív hatásait csökkenteni 

akaró új utazási típus, melynek elődje a zöldturizmus volt. Több definíció is fellelhető, de egyik 

fogalom sem hivatalos. Az ökoturizmus a Természetvédelmi Világszövetség definíciója szerint a 

következő: 

 „Az ökológiai turizmus, vagy ökoturizmus a környezetért felelősséget vállaló utazás és látogatás a 

viszonylag zavartalan természeti területeken, azok természeti, valamint jelen és múltbeli kulturális 

értékeinek élvezete és értékelése céljából, úgy, hogy kíméli azokat a látogatás hatásainak 

mérséklésével, valamint a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz való juttatásával.” 

Az ökoturizmust nevezik zöldturizmusnak is, de a fenntartható turizmus talán jobban kifejezi a 

vendégforgalom és a környezettel való kapcsolatára vonatkozó komplexitást. 

A sok definíció különbözősége azzal magyarázható, hogy megalkotóik különböző kontinensen 

találhatóak, és más szektorban tevékenykednek. Néhány lényeges elemben mindenki egyetért. 

Az ökoturizmus: 

 természeti területre irányul; 

 odafigyel, hogy a turisták a környezetre, kultúrára ne legyenek negatív hatással; 

 hozzájárul a helyi értékeknek a megőrzéséhez; 

 igen komplex fogalom, amely többet jelent a természetjárásnál, vagy a gyalogos 

turizmusnál. 
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 http://www.szallasmarketing.hu/turisztikai-definiciok/27-okoturizmus-zoldturizmus 



 

73 

A természetmegőrzés alapelvei: 

 Az elegendő méret elve (ahhoz, hogy valamit meg tudjak védeni, megfelelő méretű terület 

kell, amin a védelem érvényesül). 

 A „használó fizet” elv (aki bemegy egy nemzeti parkba, belépődíjat fizet – ebből tarják fenn 

a parkot). 

 A „károsító többet fizet” elv. 

 Komplementer elv (az ember számára az egységes környezet biztosítása; a környezet- és 

természetvédelem nem egymás szinonimái). 

 Folyamat elv (a folyamatot kell fenntartani, amely megőrzi a rendszert). 

 A károsodások megelőzésének elve (ne okozzunk kárt). 

 Globális szemlélet elve (összes döntésemmel hozzájárulok az egész működtetéséhez). 

 Holisztikus elv (elfogadni, hogy az egésznek a része vagyok, és mint rész, hozzájárulok az 

egész működéséhez). 

 Az elővigyázatosság elve. 

 A fenntartható természet és racionális tájhasználat elve (olyan területen, ahol intenzíven nem 

lehet csinálni semmit, akkor ne foglalkozzunk vele, rendeltetésszerűen kell a területet 

használni, a természeteshez legközelebb álló haszonnövényt kell azon a területen 

termeszteni). 

Az ökoturizmus megvalósításának stratégiája: 

 Az értékek teljes körű felmérése 

 A védelem céljának pontos meghatározása 

 A terhelhetőségnek a meghatározása 

 A meglévő, vagy tervezett turizmusformák számbavétele 

 A turizmusformák hatásvizsgálata 

 A meglévő, vagy várható terhelések meghatározása 

 A védelmi cél figyelembevételével a lehetséges formák kiválasztása 
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Feladat:  

Nézzük meg és értelmezzük a Kiskunsági Nemzeti Park honlapján
40

 lévő tájékoztatást, látogatási 

szabályzatot, mely nagyon fontos elemeket tartalmaz az ökoturisták számára. Ajánlott többfajta 

feldolgozás, általános áttekintés, vagy 1-2 elem (vagy szabad elemszám) kiválasztása, részletesebb 

diskurzus, kiegészítő feladatokkal.  

 

Látogatási szabályzat 

 

A védett területek a természet múzeumai. A táj, a növények és az állatok nélkülünk, emberek nélkül 

is jól érzi magát. A nemzeti parkok, természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek elődleges 

rendeltetése a természeti értékek védelme. Természetesen nem zárhatók ki innen az emberek sem. 

Tervezzen gondosan! 

 

A védett területekre tervezett kirándulásait gondosan tervezze meg! Vegye figyelembe az időjárást, 

a terepviszonyokat, az út hosszát. Ne feledkezzen meg arról, hogy sokszor magánterületen járhat. 

Kirándulásai során részesítse előnyben a kerékpár vagy a vonatot. De ha autózik, akkor legalább 

legyen tele az autó barátokkal, családtagokkal. A természeti területet gyalog vagy más, 

engedélyezett eszközzel járja be. 

Védett természeti területen gépjárművel csak a közutakon, illetve egyes kijelölt erdészeti utakon 

szabad közlekedni. Parkolásra mindig a kijelölt helyeket használja! Az engedély nélkül közlekedők, 

illetve a tiltott helyen parkolók természetvédelmi szabálysértést követnek el, ami 150 000 Ft-ig 

terjedő pénzbírsággal sújtható. 

A védett területeknek vannak fokozottan védett részei is, amire tábla figyelmezteti az arra járókat. 

Ezek a területek kiemelt természeti értékeket őriznek, ezért belépni csak a nemzeti park írásos 

engedélyével, szakvezetővel lehet! 

Maradjunk az ösvényeken! 

 

Barangolásunk közben maradjunk a kijelölt utakon. A védett területeken a turistautak, tanösvények 

a kirándulók és az élővilág érdekében lettek kijelölve. Ha elhagyjuk az utat, az állatok – melyek 
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 https://www.knp.hu/hu/latogatasi-szabalyzat 

https://www.knp.hu/hu/latogatasi-szabalyzat
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megszokták, hogy az emberek az utakon mozognak – elmenekülnek, és nem tudjuk őket 

megfigyelni. 

A kijelölt utakról letérve a gyalogosok taposása, a lovak patái, a kerékpárok kerekei újabb 

ösvényeket alakíthatnak ki. Felszaggatják a növénytakarót, ami elősegíti a gyomnövények 

terjedését. A gyepeken sok földön fészkelő madár, talajlakó állat biztonságát is veszélyeztethetik és 

kárt tehetünk az értékes növényzetben. 

Csendesen, figyelmesen! 

 

Figyeljünk a természet hangjaira! Ügyeljünk rá, hogy a lehető legkevesebb zajt csapjuk, ne zavarjuk 

meg az élővilág rendjét. Így könnyebben megfigyelhetjük az állatok természetes viselkedését és a 

többi turistát sem zavarjuk. 

Ne hagyjunk nyomot magunk után! 

 

Kirándulásaira vigyen magával könnyen emészthető, magas energiatartalmú ételt, kellő mennyiségű 

folyadékot. A legjobb a víz, mert ezzel mosakodni is tud, ha szükséges. 

A természeti területeken nem biztos, hogy mindenütt talál szeméttárolót, hiszen azok rendszeres 

ürítése nem megoldható.   

A túrák során elfogyasztott ételek, italok csomagolóanyagait soha ne dobja el! Az eldobott papír, 

vagy műanyag hulladék esztétikailag nem szép, lassan, vagy egyáltalán nem bomlik le, szennyezi a 

környezetet, veszélyt jelenthet az állatoknak is. Nagyon sok bogár, kisemlős vagy madár pusztul el 

üvegekbe, nejlonzacskóba, sörös dobozokba vagy pillepalackokba szorulva. 

A túra során keletkezett hulladékot vigye magával, és egy kijelölt hulladékgyűjtőbe dobja ki a túra 

végén! Hátizsákunk úgyis sokkal könnyebb már az elfogyasztott ételek, italok nélkül, csak az üres 

csomagolóanyagokat kell vinnünk. 

A vadon termő gyümölcsökből mindenki szedhet. Gondoljon arra, hogy mások is szívesen 

megkóstolnák! Vigyázzon, csak olyan bogyókat kóstoljon, amit ismer. Sok termés mérgező lehet. 
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Emberi szükségleteit, ha erre nincs kijelölt hely, a túrautaktól távolabb végezze el. Készítsen kisebb 

lyukat a talajba, amit használat után temessen be. Az ürülék, a használt papír nem szép látvány, és 

fertőzést is okozhat. 

A nemzeti parkok szabadon látogatható területein padokat, pihenőhelyeket, tűzrakó helyeket, 

kilátókat is találunk. Ezeket ott alakították ki, ahol a legkevésbé zavarják a természetet. Itt 

kényelmesen kipihenhetjük úti fáradalmainkat. 

A védett területeken a szabadban történő sátorozás általában nem engedélyezett, ezért a környéken 

ajánlott szállást keresni. 

Óvatosan a tűzzel! 

 

Mindig tájékozódjon, hogy érvényben van-e tűzgyújtási tilalom a www.erdotuz.hu oldalon! 

Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken lehet! Csak akkora tüzet rakjon, amekkora feltétlenül 

szükséges. A tűzrakáshoz lehullott, száraz ágakat gyűjtsön. Mielőtt elhagyja a tűzrakó helyet, 

győződjön meg arról, hogy teljesen eloltotta a tüzet. Odafigyeléssel nagy pusztításokat előzhet meg. 

Tűzgyújtáskor mindig vegye figyelembe a tűzgyújtás szabályait! Ne használjon nyílt lángot, ne 

rakjon tüzet, ha erre tilalom van! Nagy szárazság esetén, erős szélben soha ne gyújtson tüzet! 

Mindent a szemnek, semmit a kéznek! 

Kirándulásain ne szedjen virágokat, ne gyűjtsön állatokat! 

A csokorba szedett vadvirágok gyorsan elhervadnak. Jobban díszítenek a természetben, mint a 

vázában. Ha leszedi egy növény virágait, akkor abban az évben a növénynek nem lesz lehetősége, 

hogy magokat neveljen és így szaporodhasson. Azzal pedig, ha a legszebb példányokat szedi le, 

egy-egy faj genetikai leromlását idézheti elő. Sok vadvirág ráadásul mérgező, bőrkiütést vagy más 

kellemetlenséget okozhat. 

Az erdőkben, réteken esők után sok gombát lehet találni. Vannak közöttük fogyasztásra 

alkalmatlanok és mérgezők is. Ha gombát gyűjt, tartsa be a szabályokat. Mindig vizsgáltassa meg 

szakértővel a gombát, mielőtt ételt készítene belőle. 

http://erdotuz.hu/kezdolap/
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Ne tapossa szét a gombákat, hiszen ezeknek fontos szerepük van a természetben! 

A legjobb, ha a kiránduláson szerzett élményeit fényképeken örökíti meg. Fotóit úgy készítse el, 

hogy minél kevésbé zavarja a természetet. Ne tépje le a növényeket egy-egy jobb kompozíció 

érdekében! Madarakat – ha lehet – ne a fészek közelében fotózzon, hiszen jelenlétünk zavarja 

életüket. A fiókák csak rövid ideig maradnak életben a szülők gondoskodása nélkül! Lessátrat csak 

a nemzeti park engedélyével használhat! 

Kutyát pórázon! 

 

Szuper dolog kutyánkkal együtt kirándulni, az ebek is élvezik az őket körülvevő sok ingert. De 

éppen ezért, mindenképpen tartsuk pórázon! Ez nem csak az élővilág, hanem kedvencünk érdekét is 

szolgálja, hiszen kevés kutya hallgat a gazdára, ha pont előtte pattan fel és ered futásnak egy nyúl… 

Ne feledje: 

 

A nemzeti parki kirándulásain gondoljon arra, hogy a védett területek fenntartása sok pénzbe és 

fáradtságba kerül. Ne rongálja a turistajelzéseket, az információs táblákat, a padokat, 

pihenőhelyeket. Ezek a kirándulók tájékozódását, kényelmét szolgálják. 

TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE KÖZÖS FELELŐSSÉGÜNK. 

Köszönjük, hogy betartja a látogatási szabályokat. 
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 https://wwf.hu/letoltes/ 
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V. Természeti erőforrások 

 

A társadalomnak a fennmaradáshoz szüksége van természeti erőforrásokra. Ezek közül vannak 

olyanok, amelyek képesek megújulni, ha okosan használjuk őket, míg mások kimerülnek. A 

természeti erőforrások ésszerű, fenntartható használata fontos globális kihívás.  

 

Hogyan lehet a kimerülő forrásokat megújulókkal helyettesíteni?  

Miként tudjuk csökkenteni a kőolajtól való függésünket?  

Hogyan oldhatjuk meg a közlegelők tragédiájának problémáit a különféle erőforrások esetében?  

Ki kényszerítheti ki az erőforrások fenntartható használatát?  

Mit jelent az erőforrások méltányos használata?  

 

Fogalmak: az energia - megújuló energiaforrások, energiafogyasztás, energiatakarékosság, a víz - 

vízgazdálkodás, víztakarékosság - miért, fosszilis tüzelőanyagok 

 

________________________________________________________________________________ 
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Hogyan csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat?  

 

1. Nem megújuló és megújuló energiaforrások fajtái
42

 

 

A fosszilis energiaforrások közé tartozik: 

Kőszén 

Kőolaj 

Földgáz 

Propán-bután gáz 

 

A megújuló energiaforrások: 

Napenergia 

Biomassza 

Szélenergia 

Vízenergia 

Tenger hullámzásából kinyerhető energia 

Geotermikus energia 

Árapály-energia 

 

Az előbbi kategóriát nevezzük – fosszilis mellett – nem megújuló energiaforrásoknak, míg utóbbit 

megújuló energiaforrásoknak vagy alternatív energiaforrásoknak.  

 

A szél fogalma és a szélenergia működése
43

 

 

A szél a bolygó légkörét érő napsugárzás hatására alakul ki, amely egyenlőtlen arányban éri el a 

felszínt. Mivel más erősségű a napsugárzás az egyes helyeken, elkerülhetetlen, hogy az erős 

napsugárzással bíró légrétegek melegebbek lesznek, míg a körülöttük lévő légközeg jóval 

hűvösebb. A termodinamikából tudhatjuk, hogy a meleg levegő felfelé száll, míg a hideg lefelé. 

Ezért a meleg rétegek helyére a hűvös levegő áramlik be: ezt nevezzük szélnek. 

 

A szélenergia tehát (hasonlóan a napenergiához) a Napból származik. A Nap Földet érő 

energiájának 1-4 százaléka alakul át szélenergiává. 
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 https://hugas.met.com/hu/fyouture/energia/megujulo-energiaforrasok/1155 
43

 https://hugas.met.com/hu/fyouture/zold-vilag/szelenergia-szeleromu/1152  
 

https://hugas.met.com/hu/energiapiaci-betekinto/alternativ-futesi-modok/6
https://hugas.met.com/hu/fyouture/zold-vilag/szelenergia-szeleromu/1152
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Mivel a napsugárzás és az ebből eredő légmozgás állandó, a szélenergia megújuló energiaforrás. A 

leggyakrabban használt megújuló energiaforrás az egész Európai Unióban. A szélenergiát a 

szélturbinákon található szélkerék vagy széllapát forgása hasznosítja. A lapát mozgását a két 

oldalán kialakuló légnyomáskülönbség hajtja. A lapátokat egy generátorhoz kapcsolják, így az 

forgás közben folyamatosan áramot termel. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200129-1


 

82 

44
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 https://hugas.met.com/uploads/editors/met-szeleromu.pdf 
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A szélerőmű előnyei 
 

1. Megújuló energiaforrás 

 

Mivel a Nap mindig süt, a szél sosem fogy el. Tehát az sosem okoz gondot az emberiség számára, 

hogy nem fúj többé a szél – problémát csak az jelenthet, ha túl naggyá válik az elektromos áram 

iránti igény, és ezt a szélerőművek nem képesek kiszolgálni. Szerencsére erre is van megoldás, 

hiszen a többi megújuló, illetve hagyományos energiaforrással kiegészülve a szélenergia képes 

hatékonyan energiát termelni. 

 

2. Nincs károsanyag-kibocsátás 

 

A szélenergiának nincs semmiféle káros égésterméke, mint például a szénnek. Ez azt jelenti, hogy a 

szén-dioxid kibocsátása még a leginkább környezetbarát fosszilis tüzelőanyaghoz, a földgázhoz 

képest is teljesen más szint. Míg a nem-megújuló energiaforrásokhoz köthető az emberi szén-dioxid 

kibocsátás 87 százaléka, addig a megújuló energiaforrások egyáltalán nem bocsátanak ki szén-

dioxidot. Ezáltal nem növelik az üvegházhatást. 

 

3. Építése rugalmas, míg üzemeltetési költségei alacsonyak 

 

Rugalmas alatt azt értjük, hogy a szélerőművek felépítése viszonylag egyszerű, és szinte bárhova 

telepíthetők, ahol effektív lehet a szélenergia hasznosítása. Miután egy szélturbina megépül, az 

üzemeltetése és annak költségei alacsonyak, tehát jóval nagyobb hasznot termelnek, mint amennyi 

erőforrást felhasználnak. 

 

 

A szélerőmű hátrányai 

 

1. Kitettség a szélnek 

 

Míg a fosszilis energiaforrásokat teljes mértékben mi kontrolláljuk, addig a megújuló 

energiaforrások tőlünk függetlenül működnek. Ez azt jelenti, hogy a napelemekhez hasonlóan a 

szélerőművek is csak akkor tudnak nagy hatékonysággal működni, amikor kedvezőek a 

körülmények, tehát szeles az időjárás. Sajnos a túl erős szél sem jó. Ilyenkor ugyanis – hasonlóan a 

szélmentes napokhoz – kevés elektromos áramot generálnak, sőt akár kár is keletkezhet bennük. 

https://hugas.met.com/hu/fyouture/zold-vilag/honnan-jon-legtobb-szen-dioxid/348
https://hugas.met.com/hu/energiapiaci-betekinto/foldgaz-felhasznalasa/5
https://hugas.met.com/hu/energiapiaci-betekinto/napelem-rendszer-megterulese/4
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2. Telepítésük helyhez kötött 

 

Vannak bizonyos földrajzi adottságok, amelyek kedveznek a szélnek, ilyenek például a 

dombvidékek vagy a tengerpart menti területek. Ezeken a helyeken sokat fúj a szél, és nem túl 

gyengén, de nem is túl erősen – ezért a szélerőművek működése optimális. 

 

3. A szélerőmű parkok látványa zavaró 

 

Bár a szélerőművek alatti területek mezőgazdasági hasznosítása megengedett és kivitelezhető, 

sokakat zavarhat, ha a szép és természetes tájat beépítik szélerőművekkel. Éppen ezért a telepítés 

során nem elég, hogy a szél szempontjából is optimális helyet találjanak – célszerű emberek által 

ritkán lakott területen elhelyezni őket, hogy senkit se zavarjon a látványuk. 

 

Szélerőművek Magyarországon 

 

Magyarország a lista végén áll a megújuló áramtermelés terén. Ez körülbelül a 27. helyet jelenti az 

Európai Unióban, míg a 45. helyet a világon. 

 

Sokkal jobb a helyzet, ha csak a szélerőműveket vizsgáljuk a megújuló erőforrások közül, hiszen 

ebben Magyarország a 21. helyen áll az EU-ban; a szélerőművek összkapacitása 329 MW-ot tesz ki. 

 

A legnagyobb összteljesítményű szélerőművek Magyarországon
45

 

 Kisigmánd — 50 MW 

 Ikervár — 34 MW 

 Bőny — 25 MW 

 Levél — 24 MW 

 Bábolna — 15 MW 

 Nagyigmánd — 14 MW 

 Sopronkövesd — 12 MW 

 Csém — 12 MW 

 Ács — 12 MW 

 Nagylózs — 11 MW 

                                                 
45

 https://hugas.met.com/hu/fyouture/zold-vilag/szelenergia-szeleromu/1152 

https://www.iea.org/countries/hungary
https://www.iea.org/countries/hungary
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in_the_European_Union
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Feladat 

A képen Magyarország megyéinek (+Budapest) gyakorló vaktérképét láthatjuk. Tanulmányozzuk a vaktérképet, ezután pedig kössük össze a 

megfelelő megyét a vaktérképen jelölt fekete ponttal, körrel.  

46
 

                                                 
46

 Az oldalon több földrajz témájú (vaktérkép) gyakorló feladat megtalálható: https://wordwall.net/hu-hu/community/f%C3%B6ldrajz/vakt%C3%A9rk%C3%A9p 
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47
 

 

A felsorolt szélerőműveket 2000 és 2010 között helyezték üzembe, míg 2010 és 2019 között 

Magyarországon nem adtak át új szélerőművet. Ennek is tulajdonítható a lemaradás más EU 

tagállamokkal szemben ezen a területen.  

 

Megújuló energiaforrások előnyei 

 

A földet érő 1 órányi napsütés több energiát ad, mint amennyit az emberiség 1 év alatt elhasznál. A 

megújuló energiaforrások tehát korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre, sosem fogynak el. 

 

Mivel bárki, bármikor hozzáférhet, magának az energiaforrásnak nincs ára – szemben például a 

kőolajjal, amihez munkára van szükség: fúrásra, hogy megtalálják, felhozzák, majd nemzetközi 

csőhálózatokon vagy tankereken keresztül eljuttassák a végfelhasználóhoz. 

 

                                                 
47 Nyomtatható változat PDF formátumban letölthető: https://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/megyek.pdf 

Magyarország megyéi, 2020. június 4. 

 

https://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/megyek.pdf
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Ezenkívül tiszta energiának is szokták őket hívni, hiszen a közvélekedés szerint – a fosszilis 

tüzelőanyagokkal szemben – nem bocsátanak ki káros melléktermékeket. Ez azonban nem teljesen 

igaz (lsd. lejjebb!). 

 

Megújuló energiaforrások hátrányai 

 

A fosszilis tüzelőanyagok nagy mértékben szennyezik a környezetet, ez tény. Még a legtisztább 

fajtája, a földgáz is nyomot hagy a bolygó ökoszisztémájában – nem beszélve a kőolajról vagy a 

szénről. 

 

Csakhogy a megújuló energiaforrások sem teljesen emissziómentesek, hiszen az akkumulátorok, a 

fakivágás vagy a napelemek alkatrészei bizony szemetet termelnek, illetve energiát emésztenek fel. 

Tehát a megújuló energiaforrások önmagukban valóban emissziómentesek, de a kitermelésük, a 

begyűjtésük már nem az. 

 

 

Emellett sokkal jobban ki vannak téve a környezeti hatásoknak, hiszen a nap nem süt mindig, ahogy 

a szél sem fúj, vagy a tenger sem hullámzik szélcsendes napokon. Emiatt pedig kiszámíthatatlanabb 

energiaforrásnak számítanak, mint a fosszilis energiahordozók. 

 

A tárolásuk is jóval nehezebb, mert míg például a földgázt az erre szolgáló tárolókban, kőolaj- és 

földgázlelőhelyeken gazdaságosan, viszonylag hosszú távon is lehet tárolni, addig a megújuló 

energiaforrásoknál ez nehézkesebb. 

 

Nem utolsósorban érdemes megemlíteni az árukat is, mert bár a megújuló energiaforrások valóban 

költségmentesen szolgáltatják az energiát, ám ehhez napelemekre, turbinákra vagy más 

szerkezetekre van szükség, amelyek be tudják gyűjteni és át tudják alakítani árammá. Emiatt hosszú 

távon ugyan olcsóbbak, mint a fosszilis energiahordozók, de rövid távon magasabbak a költségeik, 

magas beszerelési árakkal (magas beruházási, telepítési költségek).  
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Virtuális víz  

 

Virtuális víz – a víz a termékek mögött48  

 

Sokféleképpen fogyasztunk vizet. A háztartások közvetlen, mindennapi vízfogyasztása mellett indirekt 

módon is fogyasztunk vizet – az olyan termékeken keresztül, amelyek gyártásának elengedhetetlen része 

a víz. Ilyenek például az élelmiszerek. Mindenhez szükség van vízre, amit fogyasztunk: a gyapotot is 

öntözni kell, amiből a ruháink készülnek, de annak az üzemanyagnak az előállításához is kell víz, 

amivel az autóink mennek.  

 

Azt a vizet, amit a fogyasztott termékeink tartalmaznak, illetve amire az előállításukhoz szükség van, 

virtuális víznek nevezzük. A virtuális víz az a vízmennyiség, ami egy adott termék vagy áru egy 

egységének előállításához szükséges (pl.: 1000 liter/darab vagy 1000 liter/ kilogramm). Másképpen 

fogalmazva: a virtuális víztartalom egy adott termékben azt mutatja meg, hogy mennyi vizet használtak 

fel az adott termék előállítása során.  

 

A virtuális víz azt a vízmennyiséget mutatja meg, amennyi egy adott termék előállításához 

szükséges a termeléskor/gyártáskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 http://anthropolis.hu/eathink-tankonyv/a-virtualis-viz-nyomaban/ 
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49
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49

Forrás: Hoekstra-Chapagain, 2008 (in Společnost pro Fair Trade, 2009). 

 

TERMÉK 

 

VIRTUÁLIS VÍZTARTALOM 

(LITERBEN) 

A4-es papírlap 10 

egy paradicsom 13 

egy burgonya 25 

egy csésze tea (250 ml) 35 

egy szelet kenyér 40 

egy narancs 50 

egy alma 70 

egy kis pohár sör (250 ml) 75 

egy szerel kenyér sajttal 90 

egy pohár bor (125 ml) 120 

egy tojás 135 

egy csésze kávé (125 ml) 140 

egy pohár narancslé (200 ml) 170 

egy csomag chips (200 g) 185 

egy pohár almalé (200 ml) 190 

egy pohár tej (200 ml) 200 

egy hamburger 2400 

egy póló (pamut) 2900 

egy pár bőrcsizma 8000 

egy farmernadrág 11800 
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Tények a vízről:  

 

 1,1 milliárd ember nem jut tiszta vízhez.  

 2,4 milliárd embernek nem megfelelőek az alapvető higiéniai körülményei.  

 Naponta 6000 gyerek hal meg kiszáradás következtében, amit a szennyezett víztől kapott 

hasmenés okoz.  

 A kórházi ágyak felét a szennyezett vízzel összefüggő betegségektől szenvedők foglalják el 

világviszonylatban.  

 A fejlődő országokban élő falusi lakosság 60-70%-a nem jut tiszta vízhez és nem tudja 

biztosítani magának az alapvető higiéniai feltételeket.  

 Nők és gyerekek több mint 200 millió órát töltenek azzal naponta, hogy távoli, gyakran 

szennyezett vízforrásokból vizet hordanak.  

 Minden embernek naponta 18–22 liter vízre van szüksége.  

 Egy átlagos amerikai polgár (USA) naponta 455 és 800 liter közötti vízmennyiséget 

fogyaszt.  

 Egy átlagos afrikai család 22 liter vizet fogyaszt naponta.  
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50

                                                 
50

 https://wwf.hu/letoltes/ 
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Feladat 

A gyakorló vaktérképen Magyarország vízrajzát láthatjuk. Tanulmányozzuk a vaktérképet, és ezek 

után a megfelelő színnel színezzük ki a fekete köröket, így megkapjuk a hozzájuk tartozó 

vízgyűjtőt.  

 

 

Magyarország felszíni vizei
51

 
  

  

A tengerpart nélküli Magyarország a Duna medence középső szakaszán helyezkedik el, területének 

(93.030 km
2
) egésze a Duna mednce részét képezi. A folyók az országba nyugati, északi és keleti 

irányból lépnek be, és déli irányba folynak tovább. 

  

A legjelentősebb folyónak, a Dunának a legnagyobb mellékfolyói a Tisza és a Dráva. A felszíni 

vizek 82%-át a Duna és a Dráva vezeti le, a Tisza 18%-ot tesz ki, bár az ország 50%-a a Tisza 

vízgyűjtőjéhez tartozik. 

Magyarország topográfiai jellemzőit tekintve a Kárpát-medence
52

 legmélyebb részén terül el, 

melynek nagy része alföld. Az ország nagy része a tengerszint alatt 200 m-rel fekszik (az ország 84 

%-a), csak 2 % található 400 felett, a hegyek magassága pedig elérik a 1015 m-t az ország északi 

részén (Kékes). 

                                                 
51

 https://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=9 
52

 A Kárpát-medence az északi féltekén, Európa közepén található, nagyjából egyenlő távolságra az Északi-sarktól és az 

Egyenlítőtől, és az Urál hegységtől. Domborzatát és növényvilágát tekintve pedig Európa három nagy tájának; Nyugat-

Európának, Kelet- Európának és a Balkánnak találkozóhelye. 
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Itt található Közép-Európának legnagyobb és legsekélyebb édesvízi tavai (Balaton, Velencei-tó, 

Fertő-tó/Neusiedlersee). 

  

A felszíni vizek általános jellemzőit az ország elhelyezkedése határozza meg, mivel 95%-uk a 

szomszédos országokból érkeznek: Horvátország, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna és Románia. 

Magyarország a "lefolyó vizek" országa. 

 

A Duna a Kárpát-medence ütőere
53

  

 

A Duna Európa második leghosszabb és legbővizűbb folyója a Volga után, hossza 2860 km. Az a 

hely, ahonnan egy folyó az útjára indul, a folyó eredése, a folyók útja a torkolatnál ér véget. A Duna 

Németországban, a Fekete-erdőben két kis forrásból ered és gazdagon szerteágazó torkolattal ömlik 

a Fekete tengerbe. Útja során hegyeket tör át, hasadékot vés a sziklába, völgyeket mélyít a hegyek 

közé, hatalmas síkságokat tölt fel. A vízfolyás a torkolatig lehet: ér, csermely, patak, folyó folyam. 

A legkisebb az ér, a legnagyobb a folyam. A Dunát általában folyónak nevezzük, de az 1000 

kilométernél hosszabb, bővizű természetes vízfolyást folyamnak hívják. A Duna is folyam. 

                                                 
53

 https://www.vizugy.hu/print.php?webdokumentumid=33 
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A következő országokon folyik keresztül: Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, 

Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária, Ukrajna, és Moldovát is érinti. 

 

 

 

A Duna egy nagy kék szalag Európa térképén. Hazánk fő folyója, Magyarország területe teljes 

egészében a vízgyűjtőjéhez tartozik. Magyarországi szakasza 417 km, ebből 142 km határfolyó 

Szlovákiával. Háromszáz mellékfolyója közül 30 hajózható. Legnagyobb mellékfolyója a Tisza. 

  

A Duna nagyon sok mellékággal rendelkezik hosszú folyása során. Ezek közül hazánkban a 

legjelentősebbek: 

 Kis-Duna (Csallóköznél) 

 Mosoni-Duna (Szigetköznél) 

 Szentendrei-Duna 

 Ráckevei-Duna 

A Duna teljes hossza három jellegzetes szakaszra osztható: 

 a Felső- a forrástól a Dévényi kapuig (Szlovákia) 

 a Középső- a Vaskapuig (Románia) 

 az Alsó- a Vaskaput köti össze a fekete-tengeri torkolattal. 

https://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=40
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Kezdeti sebes, hegyi áramlását dombok és erdők, később ártéri erdők és végül a deltában
54

 hatalmas 

területen náddal, vad dzsungellel borított mocsarak, mellékágak, csatornák kísérik. Azt a területet, 

ahol a Duna beletorkollik a Fekete-tengerbe, Duna-deltának nevezik. Miért is hívják így? Azért, 

mert a Duna több ágra szakadva deltatorkolattal ömlik a Feketetengerbe. A Duna mélysége, 

szélessége és sebessége nagyon változó. 

 

A felső szakaszon gyors sodrás, a vízszint jelentős esése a jellemző, partjainál bontja a kőzeteket, 

mélyíti a medrét, a keletkezett hordalékot tovább szállítja. 

A középső szakaszon a folyó sebessége csökken. 

Az alsó szakasz nagyon lassú folyású és kis esésű. Itt a durvább hordalékát nagyrészt lerakja a folyó. 

A Duna-deltánál szinte állóvízzé alakul a Duna, minden hordalékát lerakja, ezáltal egyre nagyobb 

területet vesz el a tengertől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A síkságokon kiszélesedik a folyó, Belgrád alatt 1 km-es szélességet is megközelíti, de vannak 

völgyszakaszok, ahol elkeskenyedik, pl. a Kazán-szorosban 151 méter széles csupán. 

 

                                                 
54

 A folyótorkolatoknak alapvetően két típusa van. Olyan tengerek, óceánok esetén, ahol az apály-dagály keltette 

vízmozgások jelentősek, ún. tölcsértorkolat alakul ki. A visszavonuló dagályhullám a folyó torkolatvidékén lerakódott 

hordalékot kisöpri a mederből. A torkolatvidéken így nem tud jelentősebb mennyiségű anyag leülepedni, nem épülnek 

zátonyok és szigetek, melyek között a folyó több ágra bomlana. Ha az apály-dagály jelenség nem számottevő és az 

utóbbi jelenség bekövetkezik, ún. deltatorkolat alakul ki. Az ilyen típusú torkolat elsősorban a beltengerekbe ömlő 

folyókra jellemző. 
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Budapesten a Széchenyi lánchídnál 350 méter a Duna szélessége. A szélességgel ellentétesen alakul 

a vízmélység, pl. a Kazán-szorosban a 75 métert is meghaladja, de a budapesti szakaszon 3-10 

méter között váltakozik. A mélységnek megfelelően a vízsebesség is növekszik, a sekélyebb 

helyeken csökken. Budapestnél az átlagos sebesség fél méter másodpercenként, de árvízkor a két és 

fél métert is elérheti. Medrében hol több, hol kevesebb víz folyik, azaz a víz szintje hol magasabb, 

hol alacsonyabb. A folyók vízállása állandóan változik. A változásban azonban bizonyos 

szabályszerűségek figyelhetők meg. 

 

 

 

 

József Attila 

A Dunánál 

I. 

A rakodópart alsó kövén ültem, 

néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. 

Alig hallottam, sorsomba merülten, 

hogy fecseg a felszin, hallgat a mély. 

Mintha szivemből folyt volna tova, 

zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. 
 

Mint az izmok, ha dolgozik az ember, 

reszel, kalapál, vályogot vet, ás, 

úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el 

minden hullám és minden mozdulás. 

S mint édesanyám, ringatott, mesélt 

s mosta a város minden szennyesét. 
 

És elkezdett az eső cseperészni, 

de mintha mindegy volna, el is állt. 

És mégis, mint aki barlangból nézi 

a hosszú esőt – néztem a határt: 

egykedvü, örök eső módra hullt, 

szintelenül, mi tarka volt, a mult. 
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A Duna csak folyt. És mint a termékeny, 

másra gondoló anyának ölén 

a kisgyermek, ugy játszadoztak szépen 

és nevetgéltek a habok felém. 

Az idő árján ugy remegtek ők, 

mint sirköves, dülöngő temetők. 
 

 

II. 

Én ugy vagyok, hogy már száz ezer éve 

nézem, amit meglátok hirtelen. 

Egy pillanat s kész az idő egésze, 

mit száz ezer ős szemlélget velem. 
 

Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, 

öltek, öleltek, tették, ami kell. 

S ők látják azt, az anyagba leszálltak, 

mit én nem látok, ha vallani kell. 
 

Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. 

Enyém a mult és övék a jelen. 

Verset irunk – ők fogják ceruzámat 

s én érzem őket és emlékezem. 
 

 

III. 

Anyám kún volt, az apám félig székely, 

félig román, vagy tán egészen az. 

Anyám szájából édes volt az étel, 

apám szájából szép volt az igaz. 

Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. 

Elszomorodom néha emiatt – 

ez az elmulás. Ebből vagyok. „Meglásd, 

ha majd nem leszünk!…” – megszólítanak. 
 

Megszólítanak, mert ők én vagyok már; 

gyenge létemre így vagyok erős, 

ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, 

mert az őssejtig vagyok minden ős – 
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az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik: 

apám- s anyámmá válok boldogon, 

s apám, anyám maga is ketté oszlik 

s én lelkes Eggyé így szaporodom! 
 

A világ vagyok – minden, ami volt, van: 

a sok nemzedék, mely egymásra tör. 

A honfoglalók győznek velem holtan 

s a meghódoltak kínja meggyötör. 

Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa – 

török, tatár, tót, román kavarog 

e szívben, mely e multnak már adósa 

szelíd jövővel – mai magyarok! 
 

… Én dolgozni akarok. Elegendő 

harc, hogy a multat be kell vallani. 

A Dunának, mely mult, jelen s jövendő, 

egymást ölelik lágy hullámai. 

A harcot, amelyet őseink vivtak, 

békévé oldja az emlékezés 

s rendezni végre közös dolgainkat, 

ez a mi munkánk; és nem is kevés. 
 

 

 

1936. június 

 

 

Árvízvédelem 

Az árvízvédelem legfontosabb feladata, hogy megakadályozza a medrükből kilépő folyók 

pusztítását, megvédje a folyó menti településeket, az ott élő embereket. Az árvíz kialakulásához 

vezethet a hegyvidéki erdők irtása. A fák árnyékoló hatásának hiányában gyorsabb a hóolvadás, a 

nagy sebességgel lezúduló hólé lemossa a talajt. A kopár sziklák sokkal kevesebb vizet tartanak 

meg, mint az erdő. Ezért hóolvadáskor, esőzéskor a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű víz 

elöntéssel fenyegeti az alsóbb területeket. A hegyvidékeken ezért nagy gondot kell fordítani az 

erdők újratelepítésére és a talaj védelmére. 

  

A víz az élet egyik elemi feltétele. Aszály idején nehézséget jelent a víz biztosítása, de nagy gondot 

okoz, ha megáradt folyók elöntik a megművelt földeket, romba döntik a házakat. 
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A Duna magyarországi szakaszán az Alpokban lehulló csapadék és a hóolvadás következtében 

évente két szabályos árvize van: 

 a tavaszi jeges árvíz 

 és a kora nyári zöldár. 

Az egyik legsúlyosabb a pesti jeges árvíz volt 1838-ban. Kialakulását az okozta, hogy a megelőző 

kemény télben a Duna jege - több helyen torlódva - Bécsig rakódott fel. A felülről érkező 

olvadással indult árhullámok hatalmas jégtorlaszokat képeztek. A lezúduló víz - és jégtömegek 

Esztergomtól a Dráváig végigdúlták az árteret. Több, mint tízezer ház dőlt össze (Pesten és Budán a 

házak több mint fele) 3200 megrongálódott, életét vesztette 153 ember. 

 

Báró Wesselényi Miklós saját maga mentette ki az embereket a jeges vízből, őt emlegetjük az 

"Árvizi hajós" néven, emlékét dombormű őrzi a pesti belvárosi templom falán. Az egykori 

árvízkatasztrófák túlélői számára természetes volt, hogy maguk és utódaik számára megjelöljék, 

meddig is ért a nagy víz. A vízmagasságot általában a saját házukon, vagy ha az teljesen elúszott, 

valamilyen tartós építményen, hídpilléren, templom falán örökítették meg. Legtöbbször egy kéz 

mutatóujja bökött a rémisztő magasságra. 

 

Hazánkban már a XIX. században felismerték az árvizek elleni védekezés fontosságát. Ezért az 

1800-as évek közepén gróf Széchenyi István kezdeményezésére, Vásárhelyi Pál tervei alapján 

megindult a folyók szabályozása. Lecsapolták az ártereket és szabályozták a medret. 

 

 

 

 

 

 

Ferenciek tere, Wesselényi emléktábla 1895. 
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A hazai szakaszon több kanyarulat átvágásával a korábbi 496 km-ről 417 km-re rövidítették meg a 

Duna hosszát. A szabályozás három célja a jégtorlódások hatásának a csökkentése, valamint a 

hajózás elősegítése és az árvizek elleni védekezés volt. A folyó menti területek védelmére gátakat, 

más néven töltéseket emeltek. Az árvíz elleni védekezésnél fontos volt, hogy ezek a töltések jó 

állapotban legyenek. Rendszeres figyelésük és gondozásuk a gátőr feladata volt, akik gátőr 

házakban laktak. A gát állapotát folyamatosan figyelni kellett, mert ha pl. vízparti állatok fészkelték 

be magukat, akkor a járatok árvíz idején utat jelenthettek a víz számára, csurgások, átázások is 

keletkezhettek. 

 

Százéves Étterem, Pesti Barnabás utca 2., 242 cm 

 

 

Hajóval a Dunán 

A Duna fontos nemzetközi hajóút. A dunai hajózás a 19. század első felében sokkal jelentősebb 

volt, mint napjainkban. Ez érthető, hiszen az országutak, amelyeknek jelentős része földút volt- a 

tavaszi és őszi esőzések idején járhatatlanok voltak, vasúthálózat pedig csak később épült ki. A múlt 

század közepéig fahajók szállították a gabonát, melyeket a víz folyásával ellentétes irányba 

lovakkal vontatták, de egyes elhanyagolt partrészen, ahol a lovakkal nem értek semmit, embereket 

fogtak be a hajók vontatására. Az akkori feljegyzések szerint egy közepes nagyságú, áruval 

megpakolt hajónak a vontatásához 10-20 hajósra, 24 pár lóra és ugyanannyi hajtóra volt szükség. A 

gyalogos vontatáshoz 30-50 embert fogadtak fel. Amikor megjelentek a gőzhajók, a közlekedés 
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gyorsabbá vált. Rendszeres gőzhajójáratokat indítottak Buda-Pest és Bécs között. Így az eddigi 20-

25 nap helyett odafele 3 napra, visszafelé egy napra csökkent az utazás. A hagyományos gőzhajókat 

később (az 1930-as években) kezdték kiszorítani a dízelmotor meghajtású hajók. A vasút és az utak 

fejlesztésével, Duna hidak felépülésével a személyforgalom jelentősége csökkent. Az első motoros 

üzemű hajók a dunai személyforgalomban, a váci hajógyárban épült vízibuszok voltak, melyeket a 

budapesti közlekedés szolgálatába állítottak. Jelentős esemény volt a szárnyashajók forgalomba 

állítása Sirály I. és Sirály II. néven. A Budapest - Bécs közötti útvonalon 5 órára csökkent a 

menetidő. 

 

Ma már az alkalmi kiránduló- és sétahajókon kívül csak Budapest és Esztergom között van 

hajójárat. Sokan kirándulnak a festői szépségű Dunakanyarba. A folyón számtalan evezős 

vízisportot űző sportoló is feltűnik. Létezik a folyó több mint kétharmadán zajló kéthónapos 

nemzetközi Dunatúra is. A Duna mentén egyre nagyobb mértékben terjed a kerékpározás is. 

Esztergomtól Budapestig lehetőség van biztonságos kerékpározásra. 

 

55
 

 

                                                 
55

 https://www.mahartpassnave.hu/hu/menetrend2/fovarosi-seta-es-programhajok/budapesti-korjarat1/ 
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 https://www.mahartpassnave.hu/hu/galeria/kirandulohajok/szodliget-hajo/ 
57

 https://www.mahartpassnave.hu/hu/galeria/kirandulohajok/nagymaros-hajo/ 
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Személyhajózással kapcsolatos információk a https://www.mahartpassnave.hu/hu oldalon érhetőek 

el.  

 

Gazdasági jelentősége 

 

A Duna fontos közlekedési útvonal, partjain sok száz ipari vállalat, város és falu fekszik. Fontos 

szerepet játszik a part menti országok gazdasági életében, elsősorban a teherfuvarozásban, 

különösen az olcsósága miatt. Vontatóhajókon, uszályokon szállítják az árut, főleg gabonaféléket, 

takarmányt, építési anyagokat (kő, kavics, tégla, mész, cement, tüzelő) és kohászati anyagokat. 

(szén, fa, vasérc) A II. világháború után kotrással és csatornák építésével segítették elő a folyami 

hajózást. A két legfontosabb csatorna a Duna-Fekete-tengeri-csatorna, amely több száz kilométerrel 

rövidíti le a hajózó útvonalat, a másik a Duna - Majna-csatorna, amely összeköttetést biztosít a 

Duna és az Északi-tenger között. 

 

A Duna vizének másik hasznosítási módja a vízenergia felhasználása. Sok vízierőmű épült főleg a 

gyorsabb sodrású szakaszokon, így Németországban, Ausztriában. A Vaskapunál épült meg 1972-

ben Európa legnagyobb vízierőműve két duzzasztógáttal. A vizet a síkvidéken jobban fel kell 

duzzasztani, ilyen a szlovákiai Bősnél lévő erőmű. 

 

Valaha a Dunán jelentős halászat folyt. A Duna környéki településeken sok halász élt. A 19. majd a 

20. században azonban a folyót ért nagyfokú szennyezés miatt halállománya lecsökkent, így a 

halászat is szinte teljes egészében eltűnt a folyó partjáról. Egyedül a Duna-deltában maradt meg a 

kereskedelmi célú halászat. Horgászokat viszont mindenhol láthatunk a Dunánál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mahartpassnave.hu/hu
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JÓKAI MÓR 

Az arany ember 

A SZENT BORBÁLA 

A VASKAPU (részlet) 

 

Egy hegylánc közepén keresztültörve tetejéről talapjáig, négymértföldnyi messzeségben; kétoldalt 

hatszáz lábtól háromezerig emelkedő magas, egyenes sziklafalak, közepett az óvilág óriás folyama, 

az Ister: a Duna. 

 

A ránehezülő víztömeg törte-e magának e kaput, vagy a föld alatti tűz repeszté kétfelé a 

hegyláncot? Neptun alkotta-e ezt, vagy Volcán? Vagy ketten együtt? A mű Istené! Ahhoz hasonlót 

még a mai istenutánzó kor vaskezű emberei sem bírnak alkotni. 

 

Az egyik isten keze nyomait hirdetik a Fruska Gora hegy tetején elszórt tengercsigák kövületei, a 

Veterani-barlang ásatag tengerlakó saurusai; a másik istenről beszélnek a bazaltok a Piatra 

Detonatán; a harmadikat, a vaskezű embert hirdeti a sziklába vágott hosszú padmalypart, egy 

országút, melynek boltozata is van; az óriási kőhíd oszlopmaradványai, az emléktábla a szikla 

oldalába domborműként vésve, s a meder közepébe vágott százlábnyi széles csatorna, melyen 

nagyobb hajók járhatnak. 

 

A Vaskapunak kétezer éves históriája van, s négy nemzet nyelvén nevezik azt. 

 

Mintha egy templom közelednék felénk, melyet óriások építettek, pillérekkel, melyek kőszálak, és 

oszlopokkal, melyek toronymagasak, csodálatos kolossz-alakokat emelve a felmagasló 

párkányokra, mikben a képzelem szentek szobrait látja, s e templom csarnoka négymértföldnyi 

távolba mélyed, fordul, kanyarodik, új templomot mutat, más falcsoportokkal, más csodaalakokkal; 

egyik fal sima, mint a csiszolt gránit, vörös és fehér erek cikáznak végig rajta: rejtelmes istenírás 

betűi; másutt rozsdavörös az egész hegylap, mintha igazán vasból volna, néhol a gránit rézsút dűlt 

rétegei mutogatják a titánok merész építkezésmódját; s az új fordulónál már egy gót templom 

porticusa jő elénk, hegyes toronycsúcsaival, karcsú, egymáshoz tömött bazaltpilléreivel, a kormos 

fal közepéből egy-egy aranysárga folt világít ki, mint a frigyláda lapja: ott a kén virágzik. Ércvirág 

az. De élő virággal is díszlenek a falak; párkányaikról, repedéseikben mintha kegyeletes kezek zöld 

koszorúi függnének alá. Azok óriási lombfák, fenyők, miknek komor tömegét az őszi dércsípte 

bokrok sárga és piros füzérei tarkítják. 
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Egyszer-egyszer megszakítja a végtelen, a szédületes kettős falazatot egy benyíló völgykebel, 

melyen keresztül egy rejtett, emberlaktalan paradicsomba látni. Itt a két sziklafal között mély, 

komor árny borong, s a nappali sötétbe, mint valami tündérvilág mosolyg be a napsütötte völgy 

képe, vadszőlő erdejével, melynek érett, apró, piros bogyói színt adnak a fáknak; tarka leveleik 

szőnyeget vonnak rájuk. Emberlak nem látszik a völgyben, keskeny patak kanyarog tisztásán végig, 

abból gyanútlan szarvasok isznak; a patak aztán mint egy ezüst sugár omlik alá a sziklamartról. 

Ezeren és ezeren elhaladnak e völgy előtt, s mindenki azt gondolja magában: vajon mi lakhatik 

ebben? 

 

Aztán elmarad a völgy, s ismét más templomi kép következik, a többinél még nagyobb, még 

rettenetesebb: a két fal száznegyven ölnyire közeledik már egymáshoz s háromezer lábnyira az 

éghez: az a messze kiálló szikla a tetőn a Gropa lui Petro: a Szent Péter sírja, mellette kétfelől a 

másik két titáni kőalak két apostoltársa. 

 

S e két fal között foly alant a kőmederben a Duna. 

 

A nagy, fenséges folyam-ős, mely megszokta a magyar sík lapályon ezerölnyi mederben haladni 

méltóságos csenddel, partjain a belehajló fűzfákkal enyelegni, kilátogatni a szép virágos mezőkre s 

csendesen keleplő malmokkal beszélgetni; itt összeszorítva száznegyven ölnyi sziklagátba, hah, 

mily haraggal tör rajta keresztül! Akik idáig jöttek vele, nem ismernek reá. Az ősz óriás szilaj hőssé 

ifjul, hullámai szökellnek a sziklás meder felett, egy-egy roppant bérctömeg ül ki néhol medre 

közepébe, mint valami rémoltár; az óriási Babagáj, a koronás Kaszán szikla; azokat fenséges 

haraggal ostromolja, rájuk zúdulva elöl, s mély forgatagokat örvényítve mögöttük, feneketlen árkot 

vájva a sziklamederben; s aztán csattogva, zúgva rohan alá a kőlépcsőkön, mik egyik sziklafaltól a 

másikig nyúlnak keresztül. 

 

Néhol már legyőzte az útját álló torlaszt, s a széttört sziklákon keresztülomlik tajtékozva, másutt 

megtorlik a kanyarodó szoros bércfalánál, s a ráhajló szikla alá ásta magát örök habjaival. Néhol 

szigeteket rakott le a legyőzhetetlen sziklák mögé, új földalkotásokat, mik semmi régi térképen 

nincsenek; azokat benőtte vad fa és bokor, azok nem tartoznak semmi államhoz, sem magyarhoz, 

törökhöz, sem szerbhez; a senki országa az, adót nem fizető, urat nem ismerő, világon kívül eső, 

meg nem nevezett föld! Másunnan meg elhordta a kikezdett szigetet bokraival, erdőivel, kunyhóival 

együtt, s letörülte alakjaikat a térképről. 
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A sziklák, a szigetek több ágra osztják a folyamot, mely Ogradina és Plaviszovica között már 

óránkint tízmértföldnyi sebességgel rohan, s a szűk folyamágakat ismerni kell a hajósnak; mert az 

emberi vaskéz csak egy csatornát vágott a meder sziklapadjaiban, melyen nagyobb hajók járhatnak, 

a parthoz közel csak apró hajók számára van út. 

 

Az apróbb szigetek mentében, a szűkebb Duna-ágak között sajátszerű emberi művek szakítják félbe 

a természet nagyszerű alkotását: kettős cölöpzetek erős fatörzsekből, mik V betű alakban mennek 

össze, nyílt öbleikkel víz mentének fordulva. Ezek a vizafogók. A tenger vendégei felfelé úsznak a 

folyón: fejüket vakartatják a vízzel, csiklandó parasytok miatt; aztán belejutnak a kelepcébe; 

visszafordulni nem szokásuk, mindig előbbre haladnak a szűkülő fogdában; míg a legvégén 

belejutnak a „halottas kamrába”, ahonnan nincs menekülésük. 

 

S e fenséges helynek hangja is oly isteni. Egy örökké tartó egyetemes zúgás, mely hasonlít a 

némasághoz, oly egyforma, s az Isten szavához: oly érthető. Amint az óriás folyam a kőzátonyokon 

végighömpölyög, ahogy a sziklafalakat korbácsolja, ahogy a szigetoltárokra harsogva rohan, ahogy 

az örvényekben fuldokolva elmerül, ahogy a zuhatagok hanglépcsőin végigjátszik, s ahogy ez örök 

hullámcsattogást az örök visszhang e kettős fal között a túlvilági zene felségéig emeli, mely csupa 

orgona és harangszó és elhaló mennydörgés, az ember elnémul, és saját szavát meghallani retteg e 

titáni zengés közepett. A hajósok csak jelekkel integetnek, a halászok babonás hite tiltja e helyt a 

szót: a veszély tudata mindenkit magában imádkozni készt. 

Mert valóban, aki itt végighalad, amíg e sötét falakat látja itt maga mellett kétfelől, mintha saját 

kriptája falai között evezne végig. 

 

Kivált mikor még a hajósok félelme, a bóra megjelen.  

 

A kitartó hetes vihar. Ez járhatlanná teszi a Dunát a Vaskapu között. 

 

Ha csak egy bércfal volna, az védene ellene; de a kettő között megszoruló légnyomás oly 

szeszélyessé válik, mint egy nagy város utcáiban kódorgó szél: majd elöl, majd hátul támad, minden 

kanyarodónál más irányból tör ki; egyszer-egyszer tökéletesen megszűnik, aztán megint egyszerre 

valamely völgyzugolyból, mint a lesből rohan elő, megkapja a hajót, kicsavarja a kormányt, dolgot 

ád minden kéznek, belerántja az egész vontató lócsapatot az alattságnál fogva a vízbe; aztán megint 

egyet fordul, s oly sebesen tolja előre a megkapott 4 faalkotmányt, mintha az víz mentében úsznék; 

a hullám úgy porzik előtte, mint az országút, mikor végigsöpör rajta. 
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A templomi zengés oly ítéletnapi zajjá magasodik fel ilyenkor, hogy az elmerülő halálkiáltása nem 

hallik ki belőle. 

 

 

Élővilág 

 

A Duna amint különböző területeken folyik keresztül, változatos élővilágnak biztosít megélhetést. 

 

Növények 

 

A partoknál, az alsó szakaszokon jellemzők a nádasok, ahol a nád mellett gyékény is, kijjebb sás 

fajok találhatók. A gyorsabb folyású szakaszoknál a nád helyett füzes cserjés található a folyó 

mellett. A távolabb található ligetben magasabb termetű fehérfűz, a fehér és a fekete nyár jellemző. 

A kissé szárazabb, de állandó vízellátással rendelkező területeken megtalálhatjuk a kocsányos- és 

mocsártölgyet, a szil- és kőrisfa mellett több kúszónövény is él, így a vadszőlő, a komló. Az 

aljnövényzetben a mohák és harasztok jellemzők. Védett növény a lápi csalán. 

 

 

 

  

 

 

 

 

               Komló Lápi csalán 
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Állatok 

 

Az egyszerű állatfajok elsősorban a Duna lassú folyású, alsó szakaszán jellemzőek. Az egysejtűek 

mellett a legelterjedtebbek az apró rákok, a csendes vizeken a folyami szivacs, a hidrák és a 

különböző kagylók, a mélyebb mederben pedig többféle csiga megtalálható. A Dunában ötvenkét 

dunai halfaj él. A legjellemzőbb halfajok a kecsege, a ponty, a csuka, a lesőharcsa, a rózsás márna, 

a dévérkeszeg, a kárász, a szivárványos ökle, a csapó sügér és a fogas. A hínárosokban találkozni 

árvaszúnyog, víziskorpió, vízipoloska fajokkal, a holtágakban pedig kétéltűek és hüllők is vannak. 

Legjellemzőbb állatfajok a keringőbéka, a kacagó béka, a kecskebéka, a vízisikló, a kockás sikló és 

a mocsári teknős. 

 

 

Kecseg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kárász 
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Csuka 

Rózsás márna 

Szivárványos ökle 
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Árvaszúnyog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csapó sügér 
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Víziskorpió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacagó béka 
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Kockás sikló 

Mocsári teknős 
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Legjellemzőbb madárfaj a dankasirály, amely még városi szakaszokon is megtalálható. Minden 

folyószakaszon megjelennek a récefélék, a vadlibák, a kormoránok és a bíbicek. Elsősorban a 

Duna-delta környékén és a középső folyószakaszon látni szürke gémet, vörösgémet, bölömbikát, 

függőcinkéket. Csak a Duna-delta lakói a rózsás pelikánok. 

 

Holtágak, árterek legjellemzőbb apró emlősei a vízicickány, a vízipocok, a törpe egér, de a vidra, a 

pézsmapocok és az újonnan visszaköltöztetett hód. A ragadozókat a róka és a görény képviseli. A 

nagyvadak az őz, a szarvas és a vaddisznó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízicickány 
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Vízipocok 

 

 

Vidra 
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Pézsmapocok 

 

 

 

 

Hód 
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Görény 

 

 

 

 

Szürke gém 
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Vörösgém 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Rózsás gödény - pelikán  
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Bölömbika 

 

 

 

Függőcinege 
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A Duna-delta területéből 2733 négyzetkilométer védett. Több mint 1200 növényfajta, 300 madárfaj 

és 45 édesvízi hal él itt. A világ minden tájáról több millió madár jár vissza évente költeni. 

A Deltában 15 000 ember él, a legtöbben hagyományos csónakokkal halásznak. 1991-ben a Duna-

delta a világörökség része lett. 

A Dunát Európa más folyóival összehasonlítva viszonylag kevés környezeti kár érte, élővilága 

nagyrészt megmaradt. Ezt az adottságot felismerve a 1970-es évektől folyamatosan alakultak 

nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek. Ezek a nemzeti parkok Magyarországon a következők: 

 Szigetközi Tájvédelmi Körzet 

 Duna - Ipoly Nemzeti Park 

 Duna - Dráva Nemzeti Park (része: a gemenci erdő) 

58
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 Duna - Ipoly Nemzeti Park 
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59
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 Gemenci erdő 

60
 Duna - Dráva Nemzeti Park (része: a gemenci erdő) 
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Magyarországon összesen 10 nemzeti parkot hoztak létre. Ezekről néhány adatot megtekinthetünk.  
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 https://trekhunt.com/hu/article/magyarorszag-nemzeti-parkja/ 
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 https://www.ksh.hu/docs/hun/teruleti/egyeb_egysegek/nemzeti_parkok.pdf 
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 https://wwf.hu/letoltes/infografikak/1/ 
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Az alábbi víztakarékossági módszerekkel nem csak a vízlábnyomunkat csökkentjük, hanem pénzt 

és energiát is takarítunk meg.
64

 

 

1. Víztakarékos csaptelep, az egykaros keverőcsapokkal azonnal a kívánt hőmérsékletű víz 

folyik. Víztakarékos zuhanyfej beszerelése a fürdőszobába. 

2. Légkeveréses csapfejek, víztakarékos perlátorok
65

 alkalmazása. Pár száz forintért kaphatunk 

ilyet, könnyen be lehet szerelni, régebbi csaptelepekbe és zuhanyzókba is. Eszköz sem kell 

hozzá, viszont több tízezer forintot megtakaríthatunk velük évente.  

3. Ne legyenek csöpögő csapok sehol a lakásban, javítsuk vagy javíttassuk meg őket. A 

vízcsapok csöpögését, a vécétartályok szivárgását minél előbb szüntessük meg, cseréljük ki 

a tömítőgyűrűket! A folyamatos csöpögés havonta akár egy kádnyi vizet is elpazarol. 

4. Víztakarékos WC tartály beszerelése a régebbi, pazarlóbb modellek helyett. Alternatív 

megoldásként csökkenthetjük a vécétartály hasznos térfogatát így is: tegyünk bele nagy, 

tiszta kavicsokat vagy egy vízzel töltött lezárt palackot! Egy átlagos tartályból egy 

öblítéskor 6-9 liter víz távozik. 

5. Zuhanyzás a fürdés helyett – A kádfürdéshez kb. 140 liter vizet használunk, míg a 

zuhanyzáshoz 70 liter is elég. 

6. Fogmosás és borotválkozás közben ne folyassuk a vizet, hanem zárjuk el a csapot. 

Percenként 5—10 liter vizet megtakarítunk vele.  

7. Mosogatás közben csak az öblítésnél folyassuk a vizet, a lábosok sikálásánál nem kell, hogy 

folyjon a víz. A mosogatóba is érdemes víztakarékos perlátort beszerelni. 

8. Fürdővíz, mosogatóvíz összegyűjtése, majd ezzel történő WC öblítés 

9. A palackozott víz helyett fogyasszunk csapvizet. Magyarországon majdnem mindenhol 

kiváló minőségű az ivóvíz. Ahol esetleg nem az, ott érdemes lehet házi víztisztító készüléket 

alkalmazni. Munkamegbeszéléseken, tárgyalásokon kerüljön az asztalra vizeskancsó és ne 

csak félliteres ásványvizes palackok. 

10. Kis vízlábnyomú élelmiszerek fogyasztása, azaz több zöldség, gyümölcs és kevesebb hús 

(lásd: www.unwater.org). 

11. Gyűjtsük össze az esővizet. A kertet és a szobanövényeket is inkább csapvíz helyett 

esővízzel locsoljuk, a növények is örülni fognak neki. 
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 https://kornyezetvedelem.weebly.com/viacuteztakareacutekossaacuteg.html 
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 A perlátor egy olyan vízrendező, mely minden vízcsap végén megtalálható. Az eszköz az áramló víz mozgási 

energiáját felhasználva levegővel dúsítja fel a vizet. Így azt az érzetet és látszatot kelti, mintha a valóságosnál több víz 

folyna ki a csapból. 
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12. Kertünket reggel vagy este öntözzük, ne a nappali melegben. Ezt a növények is jobban 

szeretik, és a kilocsolt vízből is kevesebb párolog el, így az jobban hasznosul. 
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FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 

 

KVÍZ 

 

 

Interaktív (tan)anyag, mely segít elsajátítani, elmélyíteni az oktatási anyag témáit és egyben 

gyakorlási lehetőséget is nyújt. A kvíz lehetőséget ad olyan témák, kérdéskörök megvitatására is 

mely nem képezte a segédanyag (vagy egyéb felhasznált tananyag) részét, vagy esetlegesen 

időhiány miatt nem került feldolgozásra.  

 

A kvíz kérdéseiből szabadon összeállítható egy vetélkedő, akár 10, 15, 20 kérdésből, attól függően, 

hogy mennyi idő áll a rendelkezésünkre, illetve figyelembe véve a csoportlétszámot és -összetételt 

is.  

 

Az összeállítás során törekedtünk arra, hogy a kvíz kérdés mellett szerepeljen egy rövid, érdekes, 

tájékoztató információ az adott témával, kérdéssel kapcsolatban, mely még inkább az ismeret, tudás 

- és akár kompetencia - elsajátítását hivatott szolgálni.  

 

Játékszabály: 

 

A csapatokat színekről nevezzük el (kék, piros, fekete, lila, zöld /csoportlétszámtól függően 

bővíthető, csökkenthető/), megkapják a hozzájuk tartozó szavazólapokat (A/B/C/ - a 

csoportalakításhoz is használhatjuk őket), szintén bővíthető, csökkenthető a csoportlétszám 

függvényében. A szavazólapokat érdemes laminálni, hogy minél tartósabbak legyenek, így többször 

felhasználhatjuk azokat. A többszöri újranyomtatás elkerülésével többek között energiát és papírt is 

megspórolunk. Az eredményeket, ha tudjuk, táblán vezetjük krétával, ha nem, újrapapíron vagy 

csomagolópapíron. Fontos, hogy a játékosok lássák az aktuális pontállást.  

 

Mindegyik csapat 10 ponttal indul. A kérdést kinyomtathatjuk 1 példányban, felmutatjuk, 

felolvassuk. A kérdés ismertetése után a csapatok kapnak 30-60 mp-t, hogy eldöntsék, hány pontot 

tesznek fel a készletükből (erőforrás-menedzsment, kockázatkezelés, döntés - kompetenciák 

mozgósítása), ezeket felírjuk, majd kiosztjuk a válaszlapokat (ezekre ne írjanak, hogy 

újrahasznosíthassuk). Kapnak 60-120 mp gondolkodási időt, majd felszólításra mindegyik csapat 
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felmutatja a válaszát. Rossz válasz esetén levonásra kerül az általuk feltett tét, jó válasz esetén 

ugyanannyit kapnak hozzá (2-szeres szorzó). Pl.: ha valaki 10-ből feltesz 2 pontot, rossz válasz 

esetén 8 ponttal, jó esetén 12 ponttal folytatja a játékot. Az utolsó néhány kérdésnél emelhetjük a 

szorzót 3, 4, 5-szörösre is (vagy bármennyire), hogy a lemaradóknak is megmaradjon az esélye a 

felzárkózásra. Ha valaki lenullázza magát, egy jó válasszal szerezhet 2 pontot, és ezzel folytathatja 

a vetélkedést. A legtöbb pontot gyűjtött csapat nyer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A A A A A 

B B B B B 

C C C C C 
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Egyéb csoportalakítási módszerek 
 

SZÁMOZÁS: A LEGGYORSABB CSOPORTALAKÍTÁSI MÓDSZER 

A leggyorsabb, ha a résztvevőket sorban beszámozzuk 1-től 5-ig, és határozottan rájuk mutatunk. 

(Annyi számot adunk, ahány csoportot szeretnénk: amennyiben pl. 20 fős csoporttal számolunk, 

ahol négy fős csoportokat alakíthatunk ki). Ezután az egyesek egy csoportot, a kettesek egy másik 

csapatot alkotnak gyors helycserével. 

MAGYAR KÁRTYA 

Csak egy pakli kártya kell hozzá. Véletlenszerűen kártyalapokat osztunk ki, a zöldek, a makkok, a 

pirosak és a tökök egy-egy csapatot alkotnak. Ha négy fős csapatokat szeretnénk, akkor a 

különböző színű számok (pl. zöld ász – makk ász – szív ász – tök ász, stb.) alkotnak 

csapatokat. TIPP: Még viccesebb a játék, ha mindenki a homlokára teszi a kártyát, úgy, hogy ő nem 

látja, és így alakulnak csapatok. 

SZÍNES CETLIK  

A résztvevőket körbe állítjuk és 6-8 féle színből (csoportlétszámtól függően) színes post it cetliket 

ragasztunk a hátukra. A saját színüket nem látják, csak a többiekét. A nagycsoport feladata hang 

nélkül kiscsoportokba rendeződni. A játék az együttműködést is fejleszti, hiszen a csapatoknak rá 

kell jönniük, hogy csak a többi csoport segítségével boldogulnak. 

PUZZLE  

Készítsünk elő képeket pl. egy szélerőműről, amelyeket négy (5) részre vágunk fel. Annyi képünk 

legyen, ahány csoportunk lesz. A képdarabokat szórjuk a padlóra. A résztvevők sétálgatva 

válasszanak maguknak egy-egy darabot, majd némán keressék meg csoporttársaikat, akikkel 

közösen kirajzolódik a kép. A képet köthetjük a témáinkhoz.  
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KÉRDÉSSOR 
 

 

 

1. MENNYI IDŐS A FENNTARTHATÓSÁG KONCEPCIÓJA? 

 

A. 21 éves 

B. többszáz éves 

C. 26 éves 

 

2. A KÉPEN LÁTHATÓ ÁBRÁVAL JELÖLT TERMÉK... 

 

A. Felelős vízgazdálkodásból származó termék 

B. Szennyezett haltermék, fogyasztása nem javasolt 

C. Tisztességes munkakörülmények között lett előállítva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MILYEN SZÍNŰ SZELEKTÍV GYŰJTŐBE DOBJUK A PAPÍRT? 

 

A. Fehér 

B. Kék 

C. Sárga 

 

 

4. A TISZAVIRÁG KIFEJLETT PÉLDÁNYA CSUPÁN 1 NAPIG ÉL. VAJON 

MENNYI IDŐ ALATT FEJLŐDIK KI LÁRVÁJA AZ AGYAGOS PARTON? 

 

A. 1 hét 

B. 1 év 

C. 3 év 
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5. MELYIK ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZ KELETKEZÉSÉÉRT „FELELŐSEK” A 

PINGVINEK? 

 

A. szén-dioxid 

B. metán 

C. kéjgáz (dinitrogén-oxid) 

 

 

6. MILYEN SZÍNŰ SZELEKTÍV GYŰJTŐBE DOBJUK A MŰANYAGOT? 

 

A. Kék 

B. Piros 

C. Sárga 

 

7. MI A MEGÚJULÓ ENERGIA? 

 

A. A zöld növények által termelt oxigén.  

B. Gázolajjal működő kompresszor.  

C. Olyan erőforrás, amely gyorsan újratermelődik és ismétlődően helyben elérhető.  

 

 

8. 2021-BEN MEGJELENT AZ ÚJ ENERGIACÍMKE. AZ ENERGIAOSZTÁLY 

BESOROLÁSA (KATEGÓRIA) A-TÓL G-IG TERJED. MELYIK KATEGÓRIA 

LESZ A LEGMAGASABB (LEGGAZDASÁGOSABB) BESOROLÁS? 

 

A.  A 

B.  B 

C.  C 
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9. MI A KÉPEN LÁTHATÓ ÁBRA JELENTÉSE? 

 

A. A termék újrahasznosításra alkalmas. 

B. A termék újrahasznosított anyagokból készült. 

C. A világon mindenhol ugyanazt a minőséget kapjuk a termék megvásárlásakor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. MELYIKET TUDJUK A LEGTÖBBSZÖR ÚJRAHASZNOSÍTÁS NÉLKÜL 

FELHASZNÁLNI? 

 

A. Konzervdoboz 

B. PET-palack 

C. Üvegpalack  

 
11. MINDEN ELŐRE CSOMAGOLT BIO TERMÉKEN KÖTELEZŐ FELTÜNTETNI 

EZT A CÍMKÉT, MELYET AZ EURÓPAI UNIÓ TERÜLETÉN ÁLLÍTOTTAK 

ELŐ. MI A NEVE? 

 

A. Eurolevél 

B. Demeter 

C. Mady-by 
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12. MELYIK AZ A KÁROS ANYAG, AMELY A LEGNAGYOBB FELÜLETEN KÉPES 

A VIZET BESZENNYEZNI? 

 
A. Festékes doboz 

B. Hajlakk 

C. Motorolaj 

 

13. HÁNY KILOMÉTERT TESZ MEG EGY FEKETE GÓLYA, MIRE ÚJRA 

VISSZATÉR MAGYARORSZÁGRA (ZOLTÁN, A HÍRES JELADÓVAL 

FELSZERELT GÓLYA ADATAI ALAPJÁN)? 

 

A. csaknem 7000 

B. 9-11000 

C. több mint 12000 

 

14. EZ A LOGÓ A TELJESÍTETT HULLADÉK-HASZNOSÍTÁSI 

KÖTELEZETTSÉGET JELÖLI. MI A NEVE? 

 

A. Naturland 

B. Zöld Pont 

C. Öko-test 

 

 

 

 

 

 

 

15. EGY FŐRE VETÍTVE ÉVENTE ÁTLAGOSAN HÁNY KILOGRAMM 

ÉLELMISZER KERÜL A SZEMETESBE MAGYARORSZÁGON? 

 

A. 25 

B. 55 

C. 65 
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16. HÁNY ÉLETERŐS FÁRA VAN SZÜKSÉG EGY TONNA PAPÍR 

ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ? 

 

A. 9 

B. 17 

C. 21 

 

17. MI A KÉPEN LÁTHATÓ ÁBRA JELENTÉSE? 

 

A. Állatokon nem tesztelt 

B. Állati eredetű fehérjét tartalmaz 

C. Műszőrme 

 

 

 

 

18. AZ ALÁBBIAK KÖZÜL MELY HULLADÉK HELYEZHETŐ KI 

LOMTALANÍTÁSKOR BUDAPESTEN? 

 

A. törött edény 

B. habszivacs matrac 

C. porszívó 

 

 

19. MI A KÉPEN LÁTHATÓ ÁBRA JELENTÉSE?  

 

A. Nincs a közelben szelektív hulladékgyűjtő 

B. Szelektív hulladékgyűjtést igénylő elektromos berendezés 

C. Ne dobd a hulladékgyűjtőbe!  
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20. MIK NEM TARTOZNAK BELE A GLOBÁLIS HEKTÁRBA? 

 

A. erdő 

B. szárazföld 

C. sivatag 

 

21. MELYIK A LEGGYAKRABBAN KÖRNYEZETBE KERÜLŐ HULLADÉK? 

 

A. a műanyag palack 

B. a nylon zacskó 

C. a cigarettacsikk 

 

 

 

22. A SKANDINÁV RÉGIÓ KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKCÍMKÉJE EZ. MIÓTA 

HASZNÁLJÁK? 

 

A. 1988 

B. 1989 

C. 1990 

 

 

 

 

 

 

 

23. MELYIK NEM IGAZ AZ ALUMÍNIUMRA AZ ALÁBBIAK KÖZÜL? 

 

A. A benne hagyott ételek gyorsan megromlanak. 

B. Csomagolóanyagként gazdaságosan, minőségvesztés nélkül újrahasznosítható. 

C. Előállításának mellékterméke – többek között – a vörösiszap. 
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24. MENNYI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁSÁVAL JÁR EGYÜTT EGY 11 PERCES 

ŰRREPÜLÉS? 

 

A. 2 tonna 

B. 49 tonna 

C. 75 tonna 

 

25. MIÓTA HASZNÁLATOS AZ ALÁBBI KÖRNYEZETBARÁT JELÖLÉS 

MAGYARORSZÁGON? 

 

A. 1994 

B. 2000 

C. 2005 

 

 

 

 

 

 

26. AZ ITALOS KARTONOK HÁNY SZÁZALÉKÁT HASZNOSÍTJUK ÚJRA 

MAGYARORSZÁGON? 

 

A. 5-8 

B. 12-15 

C. 20-23 

 

27. MELYIK FAJ LETT AZ ÉV MADARA MAGYARORSZÁGON? 

 

A. zöld küllő 

B. kékbegy 

C. sárgarigó 

 

28. MELYIK VOLT A VILÁG ELSŐ NEMZETI PARKJA? 

 

A. Yosemite (USA) 

B. Serengeti (Tanzania) 

C. Yellowstone (USA) 
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29. MIT JELÖL A KÉPEN LÁTHATÓ VÉDJEGY? 

 

A.  A termék GMO mentes. 

B.  A termék ökológiai gazdálkodásból származik.  

C.  A terméket előállító gyár nevét. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. MELYIK TERMÉKNEK A LEGKISEBB AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMA? 

 

A. Egy pohár kávé 

B. 3 db nyári paradicsom helyi termelőtől 

C. 1 kg marhahús 

 

31. AZ EURÓPAI UNIÓ ALÁBBI ORSZÁGAI KÖZÜL MELYIKBEN A 

LEGMAGASABB A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK ARÁNYA AZ 

ORSZÁG TERÜLETÉHEZ VISZONYÍTVA? 

 

A. Finnország 

B. Bulgária 

C. Magyarország 

 

32. HOGYAN NEVEZZÜK A HASZONTALANNÁ VÁLT, DE ANYAGFAJTÁNKÉNT 

KÜLÖN KEZELHETŐ, MÁSODLAGOSAN HASZNOSÍTHATÓ 

NYERSANYAGOT? 

 

A. Energia 

B. Hulladék 

C. Szemét 
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33. MI AZ A GMO? 

 

A. A GMO szó szerint „géntechnológiával módosított szervezetet” jelent. Olyan 

összetevőkre, növényekre vonatkozik, amelyek genetikai állományát mesterségesen 

módosították annak érdekében, hogy új tulajdonsággal ruházzák fel, például 

ellenállóbb legyen a betegségekkel, szárazsággal, vagy bizonyos rovarokkal 

szemben, vagy éppen javuljon a minősége. 

B. A GMO azt jelenti, hogy NEM géntechnológiával módosított szervezetről van szó.  

C. A GMO egy rövidítés, mely az ember genetikai állományának az összességére utal.   

 

 

 

34. A VILÁGON HÁNY EMBER NEM JUT HOZZÁ TISZTA IVÓVÍZHEZ? 

 

A. 100 millió 

B. 2,2 milliárd 

C. 800 millió 

 

35. MIT JELÖL A KÉPEN LÁTHATÓ JELZÉS?  

 

A.  Kézzel készült. 

B. Teljes mértékben bőrbarát termék.  

C. Bőr irritációt okozhat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. MELYIK A LEGNAGYOBB ÖSSZTELJESÍTMÉNYŰ SZÉLERŐMŰ 

MAGYARORSZÁGON?  

 

A. Bőny 

B. Kisigmánd 

C. Bábolna 
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37. MIT NEM TEHETÜNK A KOMPOSZTBA AZ ALÁBBIAK KÖZÜL? 

 

A. Fehér papír 

B. Kávézacc 

C. Tojáshéj 

 

38. MIT JELENT A FELELŐS ERDŐGAZDÁLKODÁS? 

 

A. A fakitermeléssel együtt új fákat ültetnek, ügyelve a helyi környezeti viszonyokra. 

B. Csak magyar fából előállított termékek előállítását. 

C. Fából csak mesterséges anyagoktól mentes fa termékeket állítanak elő. 

 

39. MIT NEVEZÜNK VIRTUÁLIS VÍZNEK? 

 

A. A virtuális víz azt a vízmennyiséget mutatja meg, amennyi egy adott termék 

előállításhoz szükséges a termeléskor/gyártáskor.  

B. A virtuális víz azt a vízmennyiséget mutatja meg, amennyi az adott termék 

tisztításához, mosásához szükséges.  

C. A virtuális víz azt a vízmennyiséget mutatja meg, amennyi az adott termék 

újrahasznosításához szükséges.  

 

40. MIT MUTAT MEG A KWH MÉRTÉKEGYSÉG? 

 

A. Megmutatja a napi energiafogyasztásunkat. 

B. Ez a mértékegység megadja, hogy egy elektromos termék mennyi energiát fogyaszt 

óránként.  

C. Az idő kifejezésére szolgáló elektromos mértékegység. 

41. MI AZ ENERGIATANÚSÍTVÁNY? 

 

A. Az ingatlanügynök által kiállított igazolás arról, hogy a lakók elvégezték a 

fűtéskorszerűsítést. 

B. Ház vagy lakás energetikai állapotát ismertető, energetikai szakértő által kiállított 

dokumentum. 

C. Földhivatali széljegyzet arról, hogy a lakás rendelkezik-e megújuló energiaforrás 

termelő berendezéssel. 
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42. MI A NEVE AZOKNAK AZ ELKERÍTETT TELEPHELYEKNEK, AHOL 

LEADHATJUK A VESZÉLYES HULLADÉKOKAT IS (PL.: ELEM, 

AKKUMULÁTOR, VILÁGÍTÓTESTEK, ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK)? 

 

A. Bevásárlóközpont 

B. Hulladékudvar 

C. Szemétsziget 

 

43.  MINEK A JELKÉPE A KÉPEN LÁTHATÓ VÉDJEGY? 

 

A.  Amerikai Környezetvédelmi Hivatal 

B.  A fenttartható, felelős erdőgazdálkodás. 

C. Ökológiai gazdálkodás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. MELYIK A LEGFENNTARTHATÓBB NÖVÉNYI TEJ? 

 

A. Zab 

B. Rizs 

C. Mandula 

 

45. HÁNY ÉVIG HASZNÁLHATÓ EGY MODERN VILLANYAUTÓ 

AKKUMULÁTORA?  

 

A. 4-6 év után cserélni kell 

B. 6-9 év után cserélni kell 

C. 10 évig biztosan, de még nem lehet tudni 
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46. MI TÖRTÉNIK AZ AKKUMULÁTOROKKAL, HA ELHASZNÁLÓDNAK? 

 

A. Szeméttelepre kerülnek 

B. Földalatti hulladéklerakókban elássák őket 

C. Fix energiatárolókban használják tovább őket, feldolgozzák és kinyerik belőle a 

nyersanyagot 

47.  MAGYARORSZÁGON ÖSSZESEN HÁNY SZÉLTURBINA LETT TELEPÍTVE? 

 

A. Közel 180 

B. 433 

C. Több mint 100 darab 

 

48. A FELSOROLT ÉLLEMISZEREK KÖZÜL MELYIKNEK A LEGKISEBB A 

KÁROSANYAG-KIBOCSÁJTÁSA? 

 

A. Kesudió 

B. Spárga 

C. Csirkehús 
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MEGOLDÁS + INFORMÁCIÓK 
 

 

 

1. MENNYI IDŐS A FENNTARTHATÓSÁG KONCEPCIÓJA? 

 

D. 21 éves 

E. többszáz éves 

F. 26 éves 

A fenntarthatóság koncepciója már a középkorban felvetődött. Különböző mértékekben kifejlesztett 

változatai az 1400-as évektől fellelhetők. Az emberi társadalmakban azok növekedésével és igényeik 

fokozódásával arányban ui. elkezdtek elfogyni a természeti erőforrások, mint pl. a fa. Ez vezetett a 

tudatosabb környezet használathoz.  

 

 

2. A KÉPEN LÁTHATÓ ÁBRÁVAL JELÖLT TERMÉK... 

 

D. Felelős vízgazdálkodásból származó termék 

E. Szennyezett haltermék, fogyasztása nem javasolt 

F. Tisztességes munkakörülmények között lett előállítva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma már több, mint 135 országban vehetünk termékeket úgy, hogy biztosak lehetünk benne: 

vásárlásunk jobb élethez segíti egy távoli ország termelőjét. A címkét a gyártótól vagy termelőtől 

független Fairtrade International, az UTZ és a Rainforest Alliance minősítő szervezetek ítélik oda 

egy meghatározott szempontrendszer szerint. A Fairtrade védjegye a világon a legszélesebb körben 

ismert etikus minősítő védjegy. 2017-ben a Fairtrade felár, más néven Fairtrade prémium értéke 

összesen 178 millió euró volt. Világszerte jelenleg több, mint 1,6 millió termelő és munkás, 75 

országban 1600 termelői szervezet része a Fairtrade hálózatának. 

 

https://www.fairtrade.net/about/fairtrade-international
https://tudatosvasarlo.hu/termekcimke/utz-certified/
https://tudatosvasarlo.hu/cimkek/rainforest-alliance-certified
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3. MILYEN SZÍNŰ SZELEKTÍV GYŰJTŐBE DOBJUK A PAPÍRT? 

 

D. Fehér 

E. Kék 

F. Sárga 

Kék fedelű tartály: ez a tartály újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, 

csomagolópapírok, kartondobozok, gyűjtésére alkalmas. A dobozokat lapítva kell az edénybe 

helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak, ezáltal minél több papírhulladék férjen a 

tartályba. NE dobjunk bele élelmiszer maradékokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, 

zsír, oldószer) papírokat, használt papírzsebkendőt, szalvétákat! 

 

 

4. A TISZAVIRÁG KIFEJLETT PÉLDÁNYA CSUPÁN 1 NAPIG ÉL. VAJON 

MENNYI IDŐ ALATT FEJLŐDIK KI LÁRVÁJA AZ AGYAGOS PARTON? 

 

D. 1 hét 

E. 1 év 

F. 3 év 

A tiszavirág rövid életű, tömeges násztáncot járó rovarokról, a kérészekről, már az ókorban 

említést tesz Arisztotelész (Kr. e. 384-322), aki Ephemeronnak, egynapinak nevezte őket. 

 Magyarországon Marsigli volt az első, aki megfigyelte a tiszavirágzást a Tiszán. A 8-12 

centiméteres állatkák hosszú lárvaéletük után kifejlett, ivarérett korukban csak néhány óráig, 

esetleg egy napig élnek. Ekkor járják násztáncukat, ami "virágzóvá" varázsolja a víz felszínét. 

 

 

5. MELYIK ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZ KELETKEZÉSÉÉRT „FELELŐSEK” A 

PINGVINEK? 

 

D. szén-dioxid 

E. metán 

F. kéjgáz (dinitrogén-oxid) 

 

Nagy mennyiségben keletkezik üvegházhatású gáz az antarktiszi királypingvinek környezetében, 

mert ürülékükből dinitrogén-oxid (közismertebb nevén kéj- vagy nevetőgáz) keletkezik a talajjal 

érintkezve.   
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6. MILYEN SZÍNŰ SZELEKTÍV GYŰJTŐBE DOBJUK A MŰANYAGOT? 

 

D. Kék 

E. Piros 

F. Sárga 

 

2022. január 1-től valamennyi begyűjtési rendszerben (házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, 

gyűjtőszigetek, lakossági hulladékudvarok) az italos kartondoboz (pl. Tetra Pak) átkerül a kevert 

csomagolási hulladékok közé, a sárgafedelű, sárga jelzésű műanyag- és fémgyűjtő tartályokba. A 

kékfedelű tartályokban kizárólag tiszta papírhulladék gyűjthető!  

 

7. MI A MEGÚJULÓ ENERGIA? 

 

D. A zöld növények által termelt oxigén.  

E. Gázolajjal működő kompresszor.  

F. Olyan erőforrás, amely gyorsan újratermelődik és ismétlődően helyben elérhető.  

 

A fosszilis tüzelőanyagok nagy mértékben szennyezik a környezetet, ez tény. Még a legtisztább 

fajtája, a földgáz is nyomot hagy a bolygó ökoszisztémájában – nem beszélve a kőolajról vagy a 

szénről. Csakhogy a megújuló energiaforrások sem teljesen emissziómentesek, hiszen az 

akkumulátorok, a fakivágás vagy a napelemek alkatrészei bizony szemetet termelnek, illetve 

energiát emésztenek fel. Tehát a megújuló energiaforrások önmagukban valóban emissziómentesek, 

de a kitermelésük, a begyűjtésük már nem az. Emellett sokkal jobban ki vannak téve a környezeti 

hatásoknak, hiszen a nap nem süt mindig, ahogy a szél sem fúj, vagy a tenger sem hullámzik 

szélcsendes napokon. Emiatt pedig kiszámíthatatlanabb energiaforrásnak számítanak, mint a 

fosszilis energiahordozók. 

 

 

 

8. 2021-BEN MEGJELENT AZ ÚJ ENERGIACÍMKE. AZ ENERGIAOSZTÁLY 

BESOROLÁSA (KATEGÓRIA) A-TÓL G-IG TERJED. MELYIK KATEGÓRIA 

LESZ A LEGMAGASABB (LEGGAZDASÁGOSABB) BESOROLÁS? 
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D.  A 

E.  B 

F.  C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új energiafogyasztási címkék olyan hasznos adatokat tartalmaznak, mint a gép fogyasztása, 

zajszintje, de a legszembetűnőbb a piros-sárga-zöld színskála az ABC jelölésekkel, illetve az egyre 

több + jel. Az új energiacímkék mellett az Európai Unióban 2021-től komplexebb, új 

teljesítményértékkel, szigorúbb szabvánnyal és tesztelési módszerrel kategorizálják a gépeket. Az új 

címkerendszertől 2030-ra évente összesen 38 TWh/év energiamegtakarítást várnak az elemzők – ez 

nagyjából Magyarország teljes éves áramfogyasztásának felel meg. A legfontosabb változás, hogy a 

besorolás A-tól G-ig terjed majd, az “A” kategória lesz a legmagasabb energiaosztály, és nem lesz 

mellette pluszjel. A címke megtartja a már jól ismert színes jelöléseket: a legkevésbé hatékony 

osztályt továbbra a piros csík, míg a leghatékonyabbat a zöld csík jelöli. 

 

9. MI A KÉPEN LÁTHATÓ ÁBRA JELENTÉSE? 

 

D. A termék újrahasznosításra alkalmas. 

E. A termék újrahasznosított anyagokból készült. 

F. A világon mindenhol ugyanazt a minőséget 

kapjuk a termék megvásárlásakor. 
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A legnagyobb kihívást a hulladékgazdálkodás terén a műanyagok jelentik, hiszen ezeket 

legnehezebb visszaforgatni a gazdaságba. Kína után Európában és a NAFTA országaiban állítják 

elő a legtöbb műanyagot. A műanyaghulladékok nagy része a háztartásokból és az 

élelmiszeriparból kerül ki, elsősorban csomagolóanyagok formájában. Ezért az EU által kitűzött 

cél, hogy 2025-re az összes csomagolási hulladék 65%-a újrafeldolgozásra kerüljön, és hogy a 

műanyag palackok legalább 25%-ban újrahasznosított alapanyagból készüljenek. 

 

 

10. MELYIKET TUDJUK A LEGTÖBBSZÖR ÚJRAHASZNOSÍTÁS NÉLKÜL 

FELHASZNÁLNI? 

 

D. Konzervdoboz 

E. PET-palack 

F. Üvegpalack  

Az üveg homokból, nagy energiabefektetéssel készülő kristályszerkezetű anyag, amelyet elsősorban 

a csomagoló- és az építőiparban használnak. Gyártása igen energiaigényes, mivel a homok az 

adalékanyagok hozzáadása után 1300 - 1500 C fokon válik folyékonnyá. Fúvással, sajtolással, 

húzással munkálják meg. Annak ellenére környezetbarátnak tekinthető, hogy a természetben nem 

bomlik le. Ha a lehető legtöbbször újratöltik, majd újrahasznosítják, sokkal kisebb a szennyező 

hatása, mint bármelyik másik csomagolóanyagnak. 1 betétdíjas üveg használata kb. 40 azonos 

térfogatú pet-palack használatát váltja ki! 

 

 
11. MINDEN ELŐRE CSOMAGOLT BIO TERMÉKEN KÖTELEZŐ FELTÜNTETNI 

EZT A CÍMKÉT, MELYET AZ EURÓPAI UNIÓ TERÜLETÉN ÁLLÍTOTTAK 

ELŐ. MI A NEVE? 

 

D. Eurolevél 

E. Demeter 

F. Mady-by 
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2010-ben megalkotott jelzés, amely tanúsítja, hogy a termék 100%-ban megfelel az EU ökológiai 

gazdálkodásról szóló rendeletének, valamint azt, hogy a termék egy EU tagállamból származik. 

 

12. MELYIK AZ A KÁROS ANYAG, AMELY A LEGNAGYOBB FELÜLETEN KÉPES 

A VIZET BESZENNYEZNI? 

 
D. Festékes doboz 

E. Hajlakk 

F. Motorolaj 

 

Az olaj általában a víz felszínén úszik, és a napfényt elzárva gátolja a vízi élőlények gázcseréjét, de 

a vízi madarak és emlősök tollazatába, szőrzetébe ragadva az élőlények pusztulását is okozhatja. 

Olajszennyezés általában a tengerben vagy az óceánon jelentkezik, elsősorban akkor, ha egy 

tanker, vagyis egy olajszállító hajó megsérül vagy elsüllyed – ilyenkor több ezer liter olaj is a 

tengerbe kerülhet –, de egy-egy olajfúrótoronynál bekövetkező baleset is ökológiai katasztrófához 

vezethet. 

 

 

 

13. HÁNY KILOMÉTERT TESZ MEG EGY FEKETE GÓLYA, MIRE ÚJRA 

VISSZATÉR MAGYARORSZÁGRA (ZOLTÁN, A HÍRES JELADÓVAL 

FELSZERELT GÓLYA ADATAI ALAPJÁN)? 

 

D. csaknem 7000 

E. 9-11000 

F. több mint 12000 

 

Zoltán, a jeladós fekete gólya február 16-án indult el a Közép-afrikai Köztársaság területéről, hogy 

megtegye a több mint 6 ezer kilométeres útját Gemencig… Őszi és tavaszi vonulása alatt több mint 

12 ezer kilométer utat tett meg.  
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14. EZ A LOGÓ A TELJESÍTETT HULLADÉK-HASZNOSÍTÁSI 

KÖTELEZETTSÉGET JELÖLI. MI A NEVE? 

 

D. Naturland 

E. Zöld Pont 

F. Öko-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biztosítja, hogy a gyártó befizette a nemzetközi csomagoláshasznosító szervezet részére a termék 

csomagolásának ártalmatlanítására, visszagyűjtésére és újrahasznosítására szolgáló díjat. 

 

15. EGY FŐRE VETÍTVE ÉVENTE ÁTLAGOSAN HÁNY KILOGRAMM 

ÉLELMISZER KERÜL A SZEMETESBE MAGYARORSZÁGON? 

 

D. 25 

E. 55 

F. 65 

 

Bár a NÉBIH
66

 legutóbbi felmérése szerint 4 százalékkal csökkent a magyar háztartásokban 

keletkező élelmiszerhulladék mennyisége az elmúlt 3 évben, hazánkban még így is évente fejenként 

65 kilogrammnyi élelem végzi a kukákban. Legyünk kreatívak! Egy zacskó petyhüdt salátalevélből 

könnyen lehet pestót készíteni – csak adjunk hozzá egy kis diót, egy kis fokhagymát, sót és olajat, na 

meg sajtot. Egyszerűen csak pépesítsük össze a turmixgépben. Ha a tej hamarosan savanyodni kezd, 

készítsünk ricottát. Forraljunk fel 500 ml-t, majd adjunk hozzá 2 evőkanál fehér ecetet. Vegyük le a 

tűzről, és hagyjuk állni két percig. Szűrjük le, és íme! 

 

 

                                                 
66

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal https://portal.nebih.gov.hu/ 
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16. HÁNY ÉLETERŐS FÁRA VAN SZÜKSÉG EGY TONNA PAPÍR 

ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ? 

 

D. 9 

E. 17 

F. 21 

Minden egyes tonna újrahasznosított papírral nem kevesebb, mint 17 életerős és egészséges fát 

menthetünk meg a kivágástól. Magyarországon 72 kg/fő az átlag papír használat. Ez a szám nem 

csak az irodákban felhasznált papírmennyiséget mutatja, hanem magába foglalja a 

csomagolóanyagokat, reklámanyagokat és egyéb háztartási papírárut.   

 

 

17. MI A KÉPEN LÁTHATÓ ÁBRA JELENTÉSE? 

 

D. Állatokon nem tesztelt 

E. Állati eredetű fehérjét tartalmaz 

F. Műszőrme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állatokon nem tesztelt kozmetikumokat jelölő címke. (Egyre ritkább, hiszen 2013 óta eleve tilos 

állatokon tesztelt kozmetikumokat előállítani az EU-ban.) 

 

 

18. AZ ALÁBBIAK KÖZÜL MELY HULLADÉK HELYEZHETŐ KI 

LOMTALANÍTÁSKOR BUDAPESTEN? 

 

D. törött edény 

E. habszivacs matrac 

F. porszívó 
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Lomtalanításkor kihelyezhető a háztartásban feleslegessé vált, mérete miatt a kukába nem 

helyezhető nagydarabos hulladék, például bútorok, ágymatracok, szőnyegek, bőröndök, nagy 

méretű sportszerek, stb.  

 

 

19. MI A KÉPEN LÁTHATÓ ÁBRA JELENTÉSE?  

 

D. Nincs a közelben szelektív hulladékgyűjtő 

E. Szelektív hulladékgyűjtést igénylő elektromos berendezés 

F. Ne dobd a hulladékgyűjtőbe!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemek, akkumulátorok és egyes elektronikai berendezések kötelező címkéje. Arra vonatkozik, hogy 

a termék kizárólag (erre kihelyezett) szelektív hulladékgyűjtőbe dobható. 

 

 

 

20. MIK NEM TARTOZNAK BELE A GLOBÁLIS HEKTÁRBA? 

 

D. erdő 

E. szárazföld 

F. sivatag 

 

A globális felmelegedés, klímaváltozás hatására a sivatagok, félsivatagok területe egyre nő, 

csökkentve ezzel a mezőgazdasági területeket. Érdekesség: sósivatagok leggyakrabban zárt, 

lefolyástalan medencék legmélyebb pontjain kiszáradt tómederben jönnek létre. A folyók feltöltik a 

területet, ám mivel nincs elfolyása, lassan elmocsarasodik és kiszárad, a hordalékból hozott sók és 

ásványi anyagok kikristályosodnak. Élővilága alig van, szinte kihalt.  Az izraeli Holt-tenger vidéke 

is ez, ha kiszáradna végleg, a helyén sósivatag keletkezne.  

 

 

 

https://xforest.hu/globalis-felmelegedes/
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21. MELYIK A LEGGYAKRABBAN KÖRNYEZETBE KERÜLŐ HULLADÉK? 

 

D. a műanyag palack 

E. a nylon zacskó 

F. a cigarettacsikk 

 

A csikkek a leggyakrabban a környezetbe kerülő hulladékok, ráadásul az előállításuk is igen 

környezetszennyező.  Vannak becslések, melyek szerint a biodiverzitás pusztulásának 2-8 

százalékáért maga a dohányzás, a dohányipar és a dohányzás környezeti hatásai okolhatók. Bár a 

dohányzás gyakorisága a magas jövedelmű országokban csökkent az elmúlt 10 évben, a teljes földi 

lakosságot nézve ez 2-3 százalékkal növekszik, mellyel párhuzamosan, sőt kissé intenzívebben a 

környezeti szennyezés is egyre súlyosabb. 

 

22. A SKANDINÁV RÉGIÓ KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKCÍMKÉJE EZ. MIÓTA 

HASZNÁLJÁK? 

 

D. 1988 

E. 1989 

F. 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nordic Swan ökocímke egy repülő hattyút szimbolizáló embléma, melyhez kiegészítő szövegek 

kapcsolódnak. A kör alakú címke felső peremén az “északi környezetvédelmi címke” felirat látható 

az adott országnak megfelelő nyelven. A címke alatt található felirat szövegét a termékre vonatkozó 

feltételrendszer írja elő. A Nordic Swan ökocímkézési rendelet előírása alapján a feliratnak fekete, 

a címkének padig fehér és zöld (bizonyos esetekben fekete-fehér) színűnek kell lennie. 
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23. MELYIK NEM IGAZ AZ ALUMÍNIUMRA AZ ALÁBBIAK KÖZÜL? 

 

D. A benne hagyott ételek gyorsan megromlanak. 

E. Csomagolóanyagként gazdaságosan, minőségvesztés nélkül újrahasznosítható. 

F. Előállításának mellékterméke – többek között – a vörösiszap. 

A bauxit vöröses színű kőzet, az alumíniumgyártás alapanyaga. Ennek első lépéseként megőrlik és 

kiszárítják, majd úgynevezett lúgos feltárással (nagy nyomás alatt nátrium-hidroxiddal főzik), így  

alumínium tartalmú timföldet állítanak elő. Az eljárás mellékterméke a hátramaradó anyagokat 

tartalmazó vörösiszap. Egy tonna timföld előállításakor közel ugyanannyi vörösiszap keletkezik, 

melyet alulról és oldalról szigetelt - szerencsésebb esetben fedett - tározókban helyeznek el. A 

vörösiszap enyhén radioaktív, toxikus nehézfémeket tartalmat, lúgos kémhatású. 

 

 

24. MENNYI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁSÁVAL JÁR EGYÜTT EGY 11 PERCES 

ŰRREPÜLÉS? 

 

D. 2 tonna 

E. 49 tonna 

F. 75 tonna 

 

Egyetlen 11 perces űrrepülés 75 tonna szén-dioxidot juttat a légkörbe. A Föld legszegényebb 

egymilliárdjához tartozók kibocsátása is ennyi fejenként – egy egész élet alatt.  A tudósok a mai 

napig sincsenek teljesen tisztában a kőolaj eredetével. A leginkább elfogadott elmélet szerint a 

kőolaj évmilliókkal ezelőtt, tengerek fenekén, folyómedrekben és mocsarakban keletkezett, ahol a 

felhalmozódó elhalt szerves anyag iszappal és homokkal keveredett el. Erre később további 

üledékrétegek rakódtak, és az ebből eredő hő és nagy nyomás a szerves anyagot egy kerogén néven 

ismert sötét színű, gyantás anyaggá alakította át. A kerogén molekulái idővel könnyebb, rövidebb 

szénláncú, főként szén- és hidrogénatomokból álló molekulákká bomlottak. Ebből az anyagból – 

attól függően, mennyire volt folyékony vagy gáz halmazállapotú – lett később a kőolaj vagy a 

földgáz. 
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25. MIÓTA HASZNÁLATOS AZ ALÁBBI KÖRNYEZETBARÁT JELÖLÉS 

MAGYARORSZÁGON? 

 

D. 1994 

E. 2000 

F. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 óta használatban lévő hazai környezetbarát jelölés. A termék környezetbarát eredetét 

tanúsítja. 

 

26. AZ ITALOS KARTONOK HÁNY SZÁZALÉKÁT HASZNOSÍTJUK ÚJRA 

MAGYARORSZÁGON? 

 

D. 5-8 

E. 12-15 

F. 20-23 

 

Az italos kartonok alig 20-23 százaléka hasznosul Magyarországon, míg az EU-ban ez az arány 

majdnem 50 százalék – derül ki az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés felméréséből.  Az 

italos kartonokból az újrahasznosítás során nem csak papír készülhet. Az italos kartonoknak vannak 

PE (azaz polietilén) és alumínium részei is, melyek hasznosítása kétféleképpen történhet. Egyrészt 

energetikai úton (a hulladék energiatartalmát kinyerve azt üzemanyagként, illetve tüzelőanyagként 

használják fel), másrészt egyéb műanyag termékek, például tároló vödrök vagy kerti székek 

előállításával. Alumíniumból edények, speciális csövek vagy redőnyök készülhetnek. Az italoskarton 

dobozok újrahasznosítási eljárása során a visszanyert polietilén és alumínium a cementiparba is 

kerülhet további felhasználásra. Az italoskarton dobozok feldolgozhatóak úgynevezett Tectan 

forgácslap formájában is, amit például bútorgyártáshoz vagy vastagságtól függően falak 

szigetelésére alkalmaznak az építőiparban. 
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27. MELYIK FAJ LETT AZ ÉV MADARA MAGYARORSZÁGON? 

 

D. zöld küllő 

E. kékbegy 

F. sárgarigó 

 

A zöld küllő lett a 2022-es év madara a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 

internetes szavazása szerint. Szajkó termetű, 30-36 cm-es madár, szárnyfesztávja a fél métert is 

elérheti. Az öreg madarak homloka, a fejtető és a tarkó piros, a szem környéke az orrnyílások felé 

kinyúlóan fekete. Felsőteste zöld, repülés közben különösen feltűnő farkcsíkja sárgászöld (utóbbi 

felelős a téli sárgarigónak vélt madármegfigyelésekért). A test alsó része világos szürkészöld, a 

lágyék és az alsó farkfedők harántmintázottak. A farok tollai szürkésbarnák, világos 

keresztsávozással. A fiatalok fakóbb színezetűek, a pofa, a torok és az alsótest sűrű feketésbarna 

mintázatú. Hangja a jellegzetes, egész évben, különösen repülés közben hallatott „klü-klü-klü”. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. MELYIK VOLT A VILÁG ELSŐ NEMZETI PARKJA? 

 

D. Yosemite (USA) 

E. Serengeti (Tanzania) 

F. Yellowstone (USA) 

 

Zöld küllő 
Kékbegy 

Sárgarigó 
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150 éves a világ első nemzeti parkja. Ulysses S. Grant, az Amerikai Egyesült Államok 18. elnöke 

napra pontosan 150 éve, 1872. március 1-jén írta alá azt a törvényt, amellyel a Yellowstone-t 

nemzeti parkká nyilvánította, és megtiltotta, hogy a területet elárverezzék. 

 

 

29. MIT JELÖL A KÉPEN LÁTHATÓ VÉDJEGY? 

 

D.  A termék GMO mentes. 

E.  A termék ökológiai gazdálkodásból származik.  

F.  A terméket előállító gyár nevét. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyik legrégebben, 1928-ban alapított védjegy. Az egyik legszigorúbb és legmegbízhatóbb 

védjegy Európában. Garantálja, hogy a termék ökológiai gazdálkodásból származik. 

 

 

 

30. MELYIK TERMÉKNEK A LEGKISEBB AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMA? 

 

D. Egy pohár kávé 

E. 3 db nyári paradicsom helyi termelőtől 

F. 1 kg marhahús 

 

 

A paradicsom Dél-Amerika nyugati partvidékén őshonos. Peruban nyolc, a paradicsommal egy 

nemzetségbe tartozó vadon élő faj található meg. Termesztésbe vétele Közép-Amerikában 

kezdődött. A paradicsom kedvező hatásai zsiradékkal történő elkészítés esetén jobban 

érvényesülnek. A hőkezelés, a hő hatására lebomló vitaminok kivétele szintén előnyére válik a 

paradicsomnak. Különösen igaz ez a jellegzetes színt adó antioxidáns anyag, a likopin esetében. A 

likopin segítségével szervezetünk sikeresen küzd a rákot okozó szabadgyökök felhalmozódása ellen. 
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31. AZ EURÓPAI UNIÓ ALÁBBI ORSZÁGAI KÖZÜL MELYIKBEN A 

LEGMAGASABB A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK ARÁNYA AZ 

ORSZÁG TERÜLETÉHEZ VISZONYÍTVA? 

 

D. Finnország 

E. Bulgária 

F. Magyarország 

 

A felsorolt országok közül Bulgária vezet 41%-kal, utána a sorrend a következő: Szlovákia – 37,4 

%, Magyarország – 22,2 %, Írország – 13,9 %, Finnország – 13,2 %. A természetvédelmi terület az 

ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek 

elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a 

védelme. A nemzeti park az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem 

változtatott, olyan nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges rendeltetése a különleges 

jelentőségű, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek 

védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az 

oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése. 

 

 

32. HOGYAN NEVEZZÜK A HASZONTALANNÁ VÁLT, DE ANYAGFAJTÁNKÉNT 

KÜLÖN KEZELHETŐ, MÁSODLAGOSAN HASZNOSÍTHATÓ 

NYERSANYAGOT? 

 

D. Energia 

E. Hulladék 

F. Szemét 

Hulladéknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek keletkezésük helyén (háztartás, ipari terület, 

mezőgazdaság, stb.) haszontalanná váltak, de anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve 

még másodlagos nyersanyagként hasznosíthatók. Európában hatalmas mennyiségű hulladék 

keletkezik, úm.: élelmiszer- és kerti hulladék, építkezési és bontási hulladék, bányászati hulladék, 

ipari hulladék, szennyvíziszap, régi televíziók, régi autók, elemek, műanyag zacskók, papír, 

egészségügyi hulladék, régi ruhák és bútorok, és így tovább. A hétköznapi szemetet szakmai szóval 

Települési Szilárd Hulladéknak nevezzük (TSZH). 
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33. MI AZ A GMO? 

 

D. A GMO szó szerint „géntechnológiával módosított szervezetet” jelent. Olyan 

összetevőkre, növényekre vonatkozik, amelyek genetikai állományát mesterségesen 

módosították annak érdekében, hogy új tulajdonsággal ruházzák fel, például 

ellenállóbb legyen a betegségekkel, szárazsággal, vagy bizonyos rovarokkal 

szemben, vagy éppen javuljon a minősége. 

E. A GMO azt jelenti, hogy NEM géntechnológiával módosított szervezetről van szó.  

F. A GMO egy rövidítés, mely az ember genetikai állományának az összességére utal.   

 

Abban az esetben, ha a GM-növénybe antibiotikumrezisztencia-gént is beültettek, a rezisztenciáért 

felelős gén(ek) átkerülhetnek az emberek és állatok bélrendszerében élő baktériumokba és azok 

ellenállóvá válhatnak az antibiotikummal szemben, hatástalanná téve az antibiotikumok orvosi 

alkalmazását és számos betegség gyógyítását. 

 

 

34. A VILÁGON HÁNY EMBER NEM JUT HOZZÁ TISZTA IVÓVÍZHEZ? 

 

D. 100 millió 

E. 2,2 milliárd 

F. 800 millió 

 

Egy felnőtt embernek ahhoz, hogy fenntartsa a szervezete megfelelő hidratáltságát, kb. 2-2,5 liter 

folyadékra van szüksége naponta, amit persze befolyásol a fizikai aktivitás, az időjárás, illetve a 

lázzal vagy hasmenéssel járó betegségek. Érdekes tény, hogy napi kb. 1400 liter folyadék folyik át 

az agyunkon és 2000 liter a vesénken. A víz a szervezeten belüli körforgása során az 

anyagcseretermékeket is felveszi és tovább szállítja, méregtelenítve ezzel a szervezetet. 

 

35. MIT JELÖL A KÉPEN LÁTHATÓ JELZÉS?  

 

D.  Kézzel készült. 

E. Teljes mértékben bőrbarát termék.  

F. Bőr irritációt okozhat.  
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SkinEco - azaz teljes mértékben bőrbarát termékek, ill. hipoallergén termékek, amelyekben 

minimalizálva vannak azok az összetevők, melyek irritációt okozhatnak a bőrön. Jó példa erre a bio 

testápoló. 

 

36. MELYIK A LEGNAGYOBB ÖSSZTELJESÍTMÉNYŰ SZÉLERŐMŰ 

MAGYARORSZÁGON?  

 

D. Bőny 

E. Kisigmánd 

F. Bábolna 

 

A hideg, párás levegő a legelőnyösebb a villamosenergia termeléshez: nagyobb a tömege, így 

nagyobb energiát közvetít a lapát felé. A turbina villamosenergia-termeléséhez legalább 12 km/órás 

szél szükséges, és nem lehet nagyobb, mint 90-100 km/óra. Ha a szél sebessége ennél nagyobb, a 

turbina lefékezi magát, és kiáll a szél irányából. Északnyugat-Magyarországon, ahol a legtöbb 

szélturbina van, a szél átlagsebessége 6,3 méter / szekundum (22,7 km/óra).  

 

37. MIT NEM TEHETÜNK A KOMPOSZTBA AZ ALÁBBIAK KÖZÜL? 

 

D. Fehér papír 

E. Kávézacc 

F. Tojáshéj 

A fát vízzel pépesítik, főzik, majd kémiai anyagokkal, nátrium-szulfid hozzáadásával leválasztják a 

cellulóz rostokat, így kapva finomabb szálakat. Ezután a pépet átmossák. Attól függően, hogy 

milyen minőségű papírt szeretnének előállítani, különféle adalékanyagokat adnak a rostokhoz: 

kalcium-karbonátot, klórt, enyvet. A klórtól lesz fehér a papír, az enyvnek pedig a víztaszító 

képességét köszönheti. Minél több adalékanyagot adnak a péphez, annál erősebb lesz a papír. Így 

készül például a kartonpapír. 

 

38. MIT JELENT A FELELŐS ERDŐGAZDÁLKODÁS? 

 

D. A fakitermeléssel együtt új fákat ültetnek, ügyelve a helyi környezeti viszonyokra. 

E. Csak magyar fából előállított termékek előállítását. 

F. Fából csak mesterséges anyagoktól mentes fa termékeket állítanak elő. 

https://okoabc.hu/termekkategoria/helan-biokozmetikumok/bio-testapolas/bio-testapolo/
https://okoabc.hu/termekkategoria/helan-biokozmetikumok/bio-testapolas/bio-testapolo/
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Tolna megyei Gemenci erdő Magyarország legnagyobb árterülete is egyben. A Duna-Dráva 

Nemzeti Park oltalma alatt álló 30 kilométer hosszú, 7 kilométer széles terület jelentős része minden 

évben víz alá kerül. A Gemencnek
67

 számos holtág és több sziget is a része, melyeknek 

kialakulásában a Duna jelentős szerepet játszott. 1810 körül a folyószabályozási munkálatok 

számos környékbeli holtág feltöltődését idézték elő. Az államosításig a Kalocsai érsekség 

tulajdonában lévő terület elnevezése – Gemenci erdő - szláv eredetű, szérűt jelent. A vidék 

legnagyobb részét a növényzet sűrűsége miatt lehetetlen bejárni. A flóra
68

 legjelentősebb elemei a 

fűzfafélék, a nyárfák, a galagonya és a hamvas szeder, valamint a tavaszi csillagvirág. Több védett 

állatfaj is menedékre lel ezen a környéken: a rétisas, a kerecsensólyom, békászó sas, a fekete gólya 

is fészkel itt. Vadászati szempontból az erdőt világhírűvé a nagyvadállománya tette, elsősorban 

gímszarvasairól híres. 

 

 

 

   

 

                                                 
67

 A Gemenc vagy Gemenci erdő egy nagy területen elhelyezkedő, természetvédelmi oltalom alatt álló ártéri erdő 

a Duna mentén, Magyarország középső déli részén. 
68

 A flóra általános értelemben egy terület (például a Kárpát-medence vagy Magyarország) vagy egy időszak (például 

a kréta időszak) teljes, elsősorban őshonos növényzete. 

Hamvas szeder Tavaszi csillagvirág 

Fűzfa 

Galagonya Nyárfa 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1t-medence
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_n%C3%B6v%C3%A9nyzete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9ta_(id%C5%91szak)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91szak_(f%C3%B6ldt%C3%B6rt%C3%A9net)
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6v%C3%A9nyek
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39. MIT NEVEZÜNK VIRTUÁLIS VÍZNEK? 

 

D. A virtuális víz azt a vízmennyiséget mutatja meg, amennyi egy adott termék 

előállításhoz szükséges a termeléskor/gyártáskor.  

E. A virtuális víz azt a vízmennyiséget mutatja meg, amennyi az adott termék 

tisztításához, mosásához szükséges.  

F. A virtuális víz azt a vízmennyiséget mutatja meg, amennyi az adott termék 

újrahasznosításához szükséges.  

 

A virtuális víz azt a vízmennyiséget mutatja meg, amennyi egy adott termék előállításhoz szükséges 

a termeléskor/gyártáskor. Gyakran említik példaként, hogy egy csésze kávé elfogyasztása több száz 

liter víz felhasználást igényli, de gondolhatunk arra is, hogy egy gyapjú pulóver előállítása 2900 

liter vizet, egy pár bőrcipő elkészítése pedig 8000 liter vizet igényel, ha minden gyártási folyamatot 

figyelembe veszünk. 

 

 

40. MIT MUTAT MEG A KWH MÉRTÉKEGYSÉG? 

 

D. Megmutatja a napi energiafogyasztásunkat. 

E. Ez a mértékegység megadja, hogy egy elektromos termék mennyi energiát fogyaszt 

óránként.  

F. Az idő kifejezésére szolgáló elektromos mértékegység. 

 

A kilowattóra az energiafogyasztás közös mértékegysége; az egység rövidítése kWh. A kilowattóra a 

wattóra (Wh) 1000-szeresének felel meg. Wattóra az az energiamennyiség, amelyet egy watt 

teljesítményű eszköz egy óra alatt elfogyaszt. De mit tehetünk meg valójában 1 kWh-val? Íme 

néhány példa: 

 körülbelül 133 szelet pirítóst kenyérpirítóban, 

 hagyjuk, hogy egy energiatakarékos lámpa körülbelül 90 órán át égjen, 

 aktívan dolgozunk a laptopon körülbelül 50 órán keresztül, 

 körülbelül 7 órán át nézhetünk tévét, 

 kb.15 inget vasalhatunk ki, 

 kb. két napig működtethetünk egy 300 liter űrtartalmú hűtőszekrényt. 
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41. MI AZ ENERGIATANÚSÍTVÁNY? 

 

D. Az ingatlanügynök által kiállított igazolás arról, hogy a lakók elvégezték a 

fűtéskorszerűsítést. 

E. Ház vagy lakás energetikai állapotát ismertető, energetikai szakértő által kiállított 

dokumentum. 

F. Földhivatali széljegyzet arról, hogy a lakás rendelkezik-e megújuló energiaforrás 

termelő berendezéssel. 

 

Az energetikai tanúsítványban sok információ található az ingatlanról, így egy jó kiindulási pontot 

tud adni az ingatlannal kapcsolatban. A kapott besorolás pedig az épület bizonyítványa energetikai 

szempontból. Rosszabb besorolás esetén találhatóak benne korszerűsítési javaslatok, melyek a 

későbbi felújítás során hasznosak lehetnek. Jobb besorolás esetén pedig pozitívan befolyásolhatja 

az eladást vagy a bérbeadást. 

42. MI A NEVE AZOKNAK AZ ELKERÍTETT TELEPHELYEKNEK, AHOL 

LEADHATJUK A VESZÉLYES HULLADÉKOKAT IS (PL.: ELEM, 

AKKUMULÁTOR, VILÁGÍTÓTESTEK, ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK)? 

 

D. Bevásárlóközpont 

E. Hulladékudvar 

F. Szemétsziget 

 

Budapesten jelenleg 18 hulladékgyűjtő udvar működik, ahol a lakosság leadhatja a szelektíven 

gyűjtött hulladékot, kettő közülük az újrahasználati központokkal egy ingatlanon helyezkedik el. 

A hulladékudvarokban bizonyos elkülönítetten gyűjtött veszélyes, speciális kezelést igénylő, 

valamint csomagolási hulladékfajtákat fogadnak. A hulladékudvarok csak hulladékfajtánként 

különválogatott, nem szennyezett hulladékokat vesznek át. A hulladékudvarok hulladékátvételi 

szolgáltatásait a budapesti lakosok eredeti lakcímkártyával történő címigazolás, továbbá utolsó 

időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás, 

vagy társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolás bemutatását követően hulladékfajtánként 

meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe. 

 

 

 

 

 

https://www.fkf.hu/szemleletformalo-kozpontok


 

163 

43.  MINEK A JELKÉPE A KÉPEN LÁTHATÓ VÉDJEGY? 

 

D.  Amerikai Környezetvédelmi Hivatal 

E.  A fenttartható, felelős erdőgazdálkodás. 

F. Ökológiai gazdálkodás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa (FSC, Forest Stewardship Council) - A fenntartható, felelős 

erdőgazdálkodás jelképe, amely az 1993-ban a riói csúcs
69

 hatására született meg. A 

kezdeményezés a faanyag kitermelését, az erdők (újra)telepítésének módját szabályozza. Továbbá a 

fából készült termékek eredetigazolásával és minősítésével foglalkozik, azt vizsgálva, mennyire 

érvényesülnek a folyamat alatt az ökológiai egyensúly fenntartására irányuló törekvések, illetve a 

helyi dolgozók és a lakosság érdekei és jogai. 

 

 

44. MELYIK A LEGFENNTARTHATÓBB NÖVÉNYI TEJ? 

 

D. Zab 

E. Rizs 

F. Mandula 

Napi egy pohár tehéntej fogyasztásának fedezése egy éven belül 650 négyzetméternyi területet 

igényel, ezzel szemben napi egy pohár zabtejé ennek csupán a tizedét. De a növényi tejből se 

mindegyik egyformán terheli a bolygót. A mandulatej sajnos rosszul tejesít, de a legkisebb 

lábnyoma a zabtejnek van. 

 

                                                 
69

 A riói egyezmény (riói csúcs) vagy teljes címén A biológiai sokféleségről szóló egyezmény (angolul: Convention on 

Biological Diversity) 1992. június 13-án Rio de Janeiróban aláírt nemzetközi egyezmény, amely állást foglal az ember 

(emberi társadalom) és a természet (élővilág, biológiai sokféleség, biodiverzitás) viszonyának meghatározásában. Az 

egyezmény nem csupán az alapelveket és a feladatokat határozza meg, de intézkedik a végrehajtás funkcionális, 

szervezeti és finanszírozási kérdéseire vonatkozóan is. Az egyezményt Magyarországon az 1995. évi LXXXI. törvény 

hirdette ki. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1992
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_13.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biodiverzit%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1995_a_jogalkot%C3%A1sban
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45. HÁNY ÉVIG HASZNÁLHATÓ EGY MODERN VILLANYAUTÓ 

AKKUMULÁTORA?  

 

D. 4-6 év után cserélni kell 

E. 6-9 év után cserélni kell 

F. 10 évig biztosan, de még nem lehet tudni 

Az elektromos motorok egyszerűen hatékonyabbak, mint a belső égésű motorok, tehát az 

akkumulátorban tárolt energia nagyobb részét használja fel a rendszer az autó meghajtására. 

Különösen a városi használat során pazarolnak kevesebb energiát az elektromos járművek. 

Emellett a kipufogócsőből sem kerülnek olyan szennyező anyagok a levegőbe, mint például a 

nitrogén-oxidok vagy a finompor. A fékezés és a gumikopás következtében így is keletkezik 

finompor, de összességében kevesebb, mint a benzines vagy dízelautók esetében. Az elektromos 

autók emellett kevésbé zajosak is, különösen kisebb sebességnél halkabbak hagyományos 

társaiknál. Egészség tekintetében a legfőbb előny a levegőminőség terén tapasztalható. Az 

elektromos autók működtetéséhez szükséges villamosenergia előállítása miatt így is számolni kell 

egy bizonyos fokú légszennyezéssel, azonban ez általában olyan erőművekhez köthető, amelyek jobb 

kibocsátás csökkentéssel rendelkeznek, mint egy hagyományos autó, emellett pedig általában a 

sűrűn lakott területektől távol találhatók. 

 

46. MI TÖRTÉNIK AZ AKKUMULÁTOROKKAL, HA ELHASZNÁLÓDNAK? 

 

D. Szeméttelepre kerülnek. 

E. Földalatti hulladéklerakókban elássák őket. 

F. Fix energiatárolókban használják tovább őket, feldolgozzák és kinyerik belőle a 

nyersanyagot. 

A különböző kivitelű elektromos autókhoz más-más méretű akkumulátor jár. Az akkumulátor 

gyakran a padlólemezek alá kerül, és elfoglalja az ülések alatti teljes területet. Egyes 

akkumulátorok téglalap alakúak, mások felülről nézve inkább egy „T” betűre hasonlítanak. És 

minél nagyobbak, annál nehezebbek. A modern elektromos autókba általában lítiumion-

akkumulátor kerül. Az akkumulátorcellában a pozitív töltésű lítium-ionokat folyékony elektrolit 

juttatja el az anódtól a leválasztón át a katódig. Az ionok mozgása során elektromos áram 
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keletkezik. Az autó ezzel az elektromos árammal táplálja a kettő vagy akár mind a négy kerék 

meghajtására szolgáló motort vagy motorokat. 

 

 

47. MAGYARORSZÁGON ÖSSZESEN HÁNY SZÉLTURBINA LETT TELEPÍTVE? 

D. Közel 180 

E. 433 

F. Több mint 100 darab 

Magyarországon ma közel 180 nagyobb méretű szélturbina működik, amelyek beépített 

összkapacitása meghaladja a 320 MW-ot. A telepítésük 2000 és 2011 között történt, a legtöbbjük 2 

MW-os teljesítményű, de akad jó néhány 600 és 800 kW-os is, a legnagyobbak pedig 3 MW-osak, 

ezekből azonban még egy tucatnyi sem található az országban. A fenti adatokból könnyen 

kiszámolható, hogy egy szélturbina átlagos teljesítménye alig haladja meg az 1,8 MW-ot. 

Érdekesség, hogy szeptember végi adatok szerint működött még 129 db háztartási méretű szélerőmű 

is Magyarországon, amelyek összteljesítménye 1,16 MW-ot ért el. 

 

48. A FELSOROLT ÉLLEMISZEREK KÖZÜL MELYIKNEK A LEGKISEBB A 

KÁROSANYAG-KIBOCSÁJTÁSA? 

 

D. Kesudió 

E. Spárga 

F. Csirkehús 

Alapvetően a húsoknak nagyobb a lábnyoma, de van néhány, többnyire déli, vagy szezonon kívüli 

zöldség/gyümölcs, melyek termelésük és szállításukból kifolyólag nagyobb szén-dioxid egységgel 

(CO2e) rendelkeznek. (csirkehús 3,2 kg CO2e, sertés 6 kg CO2e, kesu 4,99 kg CO2e, spárga 5,3 kg 

CO2e) 

 

 

 

 

 

 



 

166 

 

 


