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Alapfogalmak

Ökológiai lábnyom=

Az erőforrás menedzselésben és 
társadalomtervezésben használt érték, 
amely azt fejezi ki, hogy adott 
technológia fejlettsége mellett egy 
emberi társadalomnak milyen 
mennyiségű földre és vízre van szüksége 
önmaga fenntartásához és a megtermelt 
hulladék elnyeléséhez.

Ökológia=környezettan



Napjainkban már észre sem vesszük, hogy milyen szinten romboljuk a környezetet. 
Amivel saját magunkra is kihatással vagyunk.

Az alábbi módokon tesszük ezt meg:

• Légszennyezés

• Vízszennyezés

• Talajszennyezés



A mi eredményeink láthatóak a következő diákon



Megújuló energiákat fogunk használni ( természetesen ha ez lehetséges).



Próbálunk víztakarékos berendezéseket beszerelni.





Próbálunk kiegyensúlyozottan és egészségesen étkezni.



Próbálunk otthon készíteni ételt, hogy elkerüljük a 
műanyag csomagolásokat és a felesleges szemetet.



Mindig veszünk hazai terméket.



Amennyiben van rá lehetőségünk, a kerékpárt 
használjuk utazásra. 



Amennyiben esélyünk van rá, próbáljuk meg a 
legkörnyezetbarátibb megoldásokat alkalmazni, hogy 
eljussunk iskolába/munkahelyre.
(pl.:gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel)





Mindig energiatakarékos 
eszközt veszünk vásárláskor



Próbáljuk csökkenteni a hulladékot 
háztartásunkban



Amennyiben panel házban élünk, akkor is próbálunk egy kis 
helyen komposztálni, ha van rá lehetőségünk.



Amennyiben van rá lehetőségünk, szelektíven 
gyűjtjük a hulladékot.



Úgy tudunk segíteni, hogy jobban törekszünk a szelektív hulladék 
gyűjtésre és a komposztálásra.



Ökológiai 
lábnyom 

átlagai

• Világátlag csak 2,2 
hektár

• Míg Magyar átlag 
3,7 hektár

• A mi átlagunk 2,7 
hektár



Légszennyezés

• A kipufogógázok miatt a levegő nitrogén-
dioxid tartalma az ideális 0,000002%-os 
tartalom felett van. A felsorolt vegyületek 
napfény hatására 
fotokémiai szmogot és ózont hoznak létre, 
ami asztmát okozhat. A 
gépjárművek ólmot és szén-
monoxidot bocsátanak ki. A WHO becslése 
alapján, évente 700 ezerrel kevesebb ember 
halna meg a fejlődő országokban, ha ezeket a 
légszennyezőket kivonnák a forgalomból. 
A Világbank 2010-re 816 millióra becsli a 
motoros járművek számát, szemben az 1990-es 
580 milliós adattal, ami az üvegházhatású gázok 
légköri koncentrációját növeli.



Azzal mindenki tisztában van, hogy a levegőszennyezés korunk egyik legsúlyosabb problémája. Azt 
már kevesebben tudják, hogy pontosan milyen anyagok, milyen forrásból és milyen mértékben 

szennyezik a levegőnket. Még kevesebb ember fejében áll össze, hogy mit tehetne a
Légszennyezés ellen



Vízszennyezés

• A kóros algásodás előzménye az, hogy a tengerbe műtrágya, valamint 
tisztítatlan, magas nitrát- és foszfáttartalmú szennyvíz kerül. A halak és más 
vízi élőlények nem jutnak elegendő napfényhez. Leggyakrabban az iparban 
és a háztartásokban keletkezett, a vizekbe tisztítatlanul bejutó szennyvizek 
okoznak környezeti károkat(egy egymilliós lakosságú városban évente 
500 000 tonna szennyvíz képződik). A vízszennyezés következménye lehet a 
tápanyag-feldúsulás, a halak vagy egyéb állatok pusztulása. Ugyanakkor a 
vízszennyezés nem minden esetben elválasztható a levegő 
szennyeződésétől sem. A különböző mérgező anyagok, mint például a 
nitrogén-oxidok vagy a kén-dioxid levegőbe jutása az esővizet szennyezheti, 
ami később a talajba, tengerekbe és folyókba is eljut. Az ipari tevékenység 
további veszélyeket is rejthet, elég csak a tiszai ciánszennyezésre vagy a 
Deepwater Horizon katasztrófájára gondolni. Az ipari szennyezés elleni 
küzdelem csak a megfelelő szabályozás és a „szennyező fizet” elv betartása 
segítségével korlátozható. Az elérhető ivóvíz kérdése egyre nagyobb 
problémákat vet fel világszerte, jelenleg 884 millió ember nem jut 
biztonságos ivóvízhez. Mivel az emberi vízhasználat jelentős része a 
mezőgazdasághoz kapcsolódik, a vízszennyezés akár az élelmezési válságot 
is súlyosbíthatja.



Talajszennyezés
• A talajszennyezés leggyakoribb forrásai a szemét- és 

hulladéklerakók. Ha nem tartják be a környezetvédelmi előírásokat, 
veszélyes anyagok (mérgek, nehézfémek) szivárognak a talajba.

• A talaj számos élőlény élőhelye. A talajt főleg rovarirtó 
szerekkel, növényvédő 
szerekkel, hulladékokkal, nitrogénnel és foszfortartalmú műtrágyákk
al szennyezik. A talaj szennyezésének egyik mellékhatása az, hogy a 
növények felszívják a szennyezést és rajtuk át az ember azt 
elfogyasztva megbetegíti a saját szervezetét is.

• Talajszennyezés fokozódásával járó tevékenységek:

• Hulladéktároló telepek bezárása

• Talajerózió növelése fák kivágásával

• Műtrágya (legismertebb néven Pétisó), rovarirtó szerek, a talaj 
termékenységét javító egyéb szerek észszerűtlen használata.



Hulladékok lebomlási ideje: (lásd: források)

Papír: 2-5 hónap

Pamutruha: 1-5 év (a cellulóz elásva a nedves talajba évekig nem rohad 
el)

Tejesdoboz: 5 év

Nejlonzacskó: 10-100 év (a nejlon töménységétől, vastagságától függ)

Eldobható pelenka: 550 év

Konzervdoboz: 50-500 év

Sörösdoboz műanyag karikája: 450 év

Zöld üveg: 1 millió év

Műanyag szatyor: 200-1000 év

• Az alábbi módon segíthetünk környezetünk egészsége érdekében:

• Szelektív hulladékgyűjtés

• Több fát ültetünk

• Műtrágyát nem használunk

• Stb.





Élelmiszerpazarlás



Élelmiszerpazarlás 
(EU)

Ez azt jelenti , hogy 
emberenként 

173kg élelmiszert jelent.

Évente 88 millió tonna 
élelmiszert dobunk ki.







Műanyag történelme

• Már a IXX. Század első felében állítottak elő PVC-t, 
de valódi potenciálját csak a II. Világháborúban 
ismerték fel.

• A cellulóz, az akril, a nejlon, a fenol, és a polietilén 
értékessé vált, a termelésük növekedett.

• 1945-ben sok vállalkozás csődbe ment, a háború 
befejezése miatt.

• Új vevők kellettek -> megcélozták a civil szférát.

• Hatvanas évekre a termelés 400%-kal nőtt és már 
szinte mindent műanyagból gyártottak.

• Hetvenes évekig pedig senki sem gyanakodott a 
káros hatásaira (tüdőrák).

• 1979-ben már több műanyagot gyártottunk, mint 
acélt.





Manapság a műanyag

Jelenleg kb. 400 millió tonnát 
gyártunk évente-> Ez olyan sok 

mintha minden emberre a 
súlyának másfélszerese 
nehezedne évről-évre.

Ha az összes műanyagot 
összetolnánk egy kupacba, 

akkor 45 egymásra állított gízai 
piramis magasságával egyezne 
meg. Mi ennek a mennyiségnek 
csak a 9%-át hasznosítjuk újra.





Műanyag káros 
hatásai

• A műanyag tönkreteszi az óceánokat, és megöli 
a tengeri életet (évente több mint 1 millió 
tengeri állat veszti életét a műanyag miatt).

• Amikor a műanyag kapcsolatba lép a sós 
tengervízzel, az UV-sugárzással, és a széllel, 
hosszú évek alatt, ún. Mikroműanyagra bomlik 
és belekerül a táplálékláncba.

• A légköri oxigén 70% óceánból származik

• A szén-dioxid kb. 25%-át kötik meg

• Manapság már 200 millió t van bolygónk 
vizeiben

Ezeket a folyamatokat gátolja a műanyag







Mit tehetünk a 
műanyag ellen?

• Ásványvíz helyett igyunk csapvizet vagy szűrt vizet! 
Ha mindenképpen szénsavast innánk, inkább 
válasszuk a szódát.

• Tusfürdő helyett használjunk szappant! A tusfürdők 
rengeteg mikroműanyagot tartalmaznak, így ezzel a 
lépéssel nem csak a környezetet védjük, de a saját 
egészségünket is.

• Mindig vigyünk magunkkal vászontáskát 
bevásárláshoz! Nagyon könnyű erről megfeledkezni 
és minden bevásárlás alkalmával új szatyrot venni, 
ez azonban az egyik legnagyobb hiba, amit 
elkövethetünk.

• A műanyag elleni harc egyik fontos hazai 
mérföldköve, hogy már több helyen is 
vásárolhatunk csomagolásmentesen.

• Ha kifőzdében, étteremben elvitelre kérjük az 
ebédet, készüljünk saját ételtároló dobozzal és 
abban hozzuk el.



PET palack
• A polietilén-tereftalátot (PET), mint új műanyag típust, 1941-ben 

szabadalmaztatta John R. Whinfield és James T. Dickson egy brit textilipari 
vállalatnál. További 10 évnek kellett eltelni az első nagy sorozatban gyártott 
PET termékhez, ami nem palack volt, hanem a mai napig 
kapható Mylar márkanevű fólia, amelyet tükörfóliaként, vagy éppen fényes 
felületű héliummal töltött lufikhoz használnak.

• A gyártók folyamatosan csökkentik a környezeti 
lábnyomukat, amely a műanyag palack 
elvékonyodásában figyelhető meg.

• Ha csak teát, szörpöt, vizet töltesz bele és használat után kiöblíted, akkor 
nyugodtan használhatod többször is, egészségügyi kockázat nélkül. Ugyanis 
a közhiedelemmel ellentétben a PET nem tartalmaz Biszfenol A-t (BpA), 
ftálsavat (itt rendszeresen összekeverik a ftálsavat és a tereftálsavat
ugyanis!), és lágyítószereket sem.



PET palack előállítása

• A palack alapanyagául szolgáló PET 
granulátumokat, mivel azok vízfelvételre 
hajlamosak, a feldolgozás előtt 160°C-on 
szárítják legalább 4 órán keresztül. A 
granulátumokat a feldolgozógép 
megolvasztja kb. 275°C-os 
hőmérsékleten, majd a létrejött 
folyékony anyagot egy szerszámba 
sajtolja. Így készül el a palack előformája, 
amely lényegében egy 12-15 cm hosszú 
fiola. A későbbiekben ezt a fiolát 
visszamelegítik 100-120°C közé 
és nagynyomású levegővel fújják fel a 
végleges palack méretére. Érdekesség, 
hogy a palack nyakrészét már az 
előformán kialakítják, így akár arra is 
probléma nélkül rá lehet csavarni a 
kupakot.



• 1 kg PET alapanyagból 40 db 1,5 literes ásványvizes palack készíthető.

• Minden liter megvásárolt ásványvíz palackozásához további 2 liter víz 
felhasználása szükséges a gyártás során.

• A boltokból percenként átlagosan 1 millió PET palackot vásárolunk a Földön. Ez a 
brutális fogyasztás azt jelenti, hogy naponta 1,3 milliárd PET palack fogy a polcokról. 
A Föld lakossága jelenleg 7,6 milliárd fő, tehát 6 nap alatt minden emberre jut egy 
potenciális hulladék palack.

• 1 kg PET alapanyagból 40 db 1,5 literes 
ásványvizes palack készíthető. Egy PET 
palacknak minimum 6-8 bar nyomást ki 
kell bírni a szénsavas üdítők esetleges leejtése 
miatt. Egy átlagos autó guminyomásának 3-4x-
esét. Éppen ezért a szénsavas ásványvizes, 
vagy üdítős palackok mindig kicsit vastagabb 
falúak, mint a szénsavmentes flakonok.



• A világon körülbelül minden 3. PET palackot sikerül csak szelektíven 
visszagyűjteni.
Magyarországon 10 palackból 3 kerül szelektíven összegyűjtésre - ezzel nagyjából 
az átlag közepén vagyunk, az USA-val azonos szinten.

• 63 db 0,5 literes PET palackból egy XL-es méretű férfi polár pulóver készíthető.

• Sajnos a képződő PET palackok egy része belekerül az édes- és sós vizeinkbe. A 
mértéke évente millió tonnában fejezhető ki! Azonban ez nem a palackok hibája, 
hanem a felelőtlen embereké.
(Az óceánokból lehalászott műanyaghulladékból több figyelemfelkeltő akció is volt. Az egyik ilyen a Real Madrid mérkőzése volt, amikor is 
2016-ban a Sporting Gijon elleni bajnoki mérkőzésen olyan mezben léptek pályára, amelyek szerelésenként 28 db hulladék PET palackból 
készültek. Az eset pikantériája, hogy a mérkőzésen végig szakadt az eső, az újrahasznosított anyagból készült mezekről pedig lekoptak a 
szponzori feliratok, az anyag rosszabb nyomdázhatósága miatt.)

• Az üdítőgyártók amúgy kifejezetten kampányoltak a visszaváltható PET palackok 
ellen.



Gyárak által 
kibocsájtott káros 
anyagok

• Hőerőművek: A szénnel, 
kőolajjal, földgázzal 
(ezeket nevezik fosszilis 
tüzelőanyagoknak) 
üzemelő erőművek 
kéményein keresztül nagy 
mennyiségű kéndioxid kerül 
a levegőbe. Ezek a 
hagyományos erőművek 
biztosítják a legtöbb 
háztartásban például az 
elektromos áramot.



Mik a káros 
hatásai?

• Évente kb. 440 millió tonna kéndioxid kerül a 
levegőbe, ennek 80 százaléka természetes 
eredetű, főleg a vulkánkitöréseknek, bomlási 
folyamatoknak köszönhető, a maradék kb. 88 
millió tonna kéndioxid-kibocsátás viszont a 
szén- és olajerőművek számlájára írható.



• A nitrogéndioxidhoz hasonlóan a kéndioxid is 
szívesen egyesül a levegő nedvességtartalmával 
és savas eső formájában rombolja a természetes 
és az épített környezetet, roncsolja a növényi 
szöveteket. A kéndioxid hatására felgyorsul a 
fémek rozsdásodása (korrózió), a mészkő- és 
márványfelületek elszíneződnek, roncsolódnak, 
a festett felületek fénytelenné válnak, 
kifakulnak.

• Az ember egészségére is károsan hat, felső és 
alsó légúti megbetegedéseket okoz, ha 
folyamatosan ki vagyunk téve a kénoxidok 
hatásának, hörghurutot (bronchitis) kaphatunk.



Mit tehetünk 
ellene?

• Nézzünk utána, hogy milyen alternatív, 
megújuló forrásból tudjuk ellátni háztartásunk 
energiaszükségletét! A szélerőművek, 
napelemek, geotermikus energia használata 
hosszú távon nem csak környezetkímélőbb, de 
pénzügyileg is takarékosabb megoldás.

• Amennyiben házunkat, lakásunkat gondosan és 
szakszerűen szigeteljük, jelentősen csökken a 
fűtőanyagra kiadott összeg és a fűtés során 
sokkal kevesebb káros anyag kerül a levegőbe. A 
gondos szigetelés és az árnyékolástechnika a 
nyári meleg ellen is környezettudatosabb 
védelmet ad, mint a nagy energiaigényű 
klímarendszerek működtetése!







Mik a káros hatásai?

• A levegőben szálló apró porszemek légúti megbetegedéseket, 
rákos megbetegedést okozhatnak. A nagyobb méretű 
porszemek fennakadnak az orrunkban lévő csillószőrzeten, 
ezért különösen a kisebb, 0,25 – 1 mm átmérőjű részecskék 
jelentenek veszélyt, hiszen az orron át belélegezve lejutnak a 
tüdőbe, és a tüdőhólyagocskákba tapadva hosszan tartó 
gyulladást idézhetnek elő.A növények életében is súlyos 
gondot okoznak ezek a porszemek, elzárják a 
gázcserenyílásokat és akadályozzák a növény vízfelvételét.



Mit tehetünk ellene?

• Válasszunk olyan fűtéstechnológiát, fűtőanyagot, aminek kevesebb a 
károsanyag-kibocsátása. Ha építkezünk, felújítunk, nézzünk utána az 
ökoépítészeti megoldásoknak!

• Az építőanyagok közül érdemes külön kitérni az azbesztre:Ma már 
mindenki tudja, hogy az azbeszttartalmú szigetelés rendkívül káros 
az emberi szervezetre, légzőszervi megbetegedést, sejtburjánzást 
(rákot) okozhat. De nem csak a szigetelőanyagban veszélyes az 
azbeszt jelenléte, hanem például a tetőfedésnél is. Ennek ellenére 
Magyarországon még mindig bőven találunk azbeszttartalmú tetővel 
felszerelt épületeket, melléképületeket. Az időjárási viszontagságok 
(eső, nap, szél, hó) hatására a palatetőből a légtérbe kerülnek a káros 
azbesztrostok.



• Ha lehetőségünk van rá, távolítsuk el az azbeszttartalmú 
palát a környezetünkből, új ház vásárlásánál győződjünk 
meg arról, hogy a ház szigetelése során nem használtak 
azbesztet.





Autózás –
kipufogógáz

A kipufogógázban rengeteg 
egészség- és környezetkárosító 
anyagot találunk, például a 
szénmonoxidot, szénhidrogént, 
nitrogén-oxidokat:

Az egyik leggonoszabb 
összetevő a szénmonoxid (CO).



Milyen 
káros 

hatásai 
vannak?

Ha szervezetünk huzamosabb ideig ki van téve 
a szénmonoxidnak, csökken a 
koncentrálóképességünk, szív- és érrendszeri 
megbetegedést, szívinfarktust kaphatunk, sőt, 
a CO nagyobb mennyiségben akár halált is 
okozhat.A szénmonoxid mellett 
a szénhidrogén is komoly problémát tud okozni.

A szénhidrogén az üzemanyagokban is 
megtalálható, nagyobb dózisban súlyosan 
mérgező (ez főként akkor fordul elő ha valaki az 
üzemanyag otthoni átfejtése során véletlenül 
lenyeli a benzint, gázolajat), de a 
kipufogógázban is megtaláljuk, rákkeltő hatású.



• A nitrogén oxidjai közül a nitrogéndioxid az egyik 
legkellemetlenebb hatású összetevő a közlekedésből 
származó károsanyagok közül. Elsősorban a szem 
nyálkahártyáját izgatja, a levegővel egyesülve 
salétromsavat alkot, ami savas ülepedéshez vagyis savas 
esőhöz vezethet.





Mit tehetünk ellene?

• A kipufogó gázból származó károsanyag-kibocsátás ellen passzív és aktív 
megoldási lehetőségek egyaránt a rendelkezésünkre állnak. Az aktív 
megoldás a tudatos autóhasználat. Ennek a megoldásnak vannak 
radikális és megengedőbb hívei, a radikálisok szerint egyáltalán nem 
szabad autót használni, oldjuk meg a közlekedésünket kerékpárral, 
gyalog, legrosszabb esetben tömegközlekedési eszközökkel. 
Megengedőbb, de még mindig aktív megoldás 
a korlátozott autóhasználat. Vagyis: ne pattanjunk autóba rögtön, 
indulás előtt gondoljuk végig, hogy milyen egyéb lehetőség áll a 
rendelkezésünkre (tömegközlekedés, gyalogos közlekedés, kerékpár), és 
csak azokhoz a fuvarokhoz vegyük igénybe az autónkat, amelyeket 
másképp nem tudunk megoldani: bútorszállítás, betegszállítás, stb. A 
korlátozott autóhasználat elsőre talán több szervezést és szigorúbb 
időbeosztást igényel, de hosszú távon mindenképp megéri!



• A passzív megoldási lehetőség a károsanyag kiszűrése, 
például katalizátorral. Szűrővel felszerelt autónk 
esetében is nagyon fontos, hogy időről időre 
megvizsgáljuk a kocsi károsanyag-kibocsátását (akár 
otthoni szondával, akár szervizben), hiszen elég ha 
elromlik a benzin nyomásszabályozója és a kipufogón 
távozó mérgező szénmonoxid tartalma rögvest 0,30 %-
ról 6-8 százalékra ugorhat!



Szennyvíz

• A szennyvíz az ipari vagy háztartási vízfogyasztás végterméke, 
lényegében bármely olyan víz, amely emberi 
behatásra szennyeződött, illetve eredeti minősége romlott.

• A kommunális szennyvíz az ipari felhasználók, illetve a 
háztartások által kibocsátott szennyvíz. Legfőképpen emberi 
salakanyagokból, ipari felhasználás során keletkezett 
szennyvízből valamint tisztítási és tisztálkodási felhasználású 
vízből áll.

• A kommunális szennyvíz különösen fertőzésveszélyes, mivel 
igen nagy mértékben tartalmaz mikroorganizmusokat és 
egyéb szerves anyagokat.A szennyvíz eredete szerint lehet 
háztartási (települési, kommunális), ipari vagy mezőgazdasági 
eredetű. Származásából már eleve következtetni lehet a 
szennyezés fokára és milyenségére.





Mit tehetünk ellene

• Ha az ipari részéről közelítjük meg ,hogy 
csökkentsék a szennyvíz nagyságát, 
akkor vízszűrő berendezés kell 
szerezniük



Alkohol 
mellékterméke és 
más üveges italok

• Sok ember fogyaszt alkoholt és más 
terméket, ami üvegbe van töltve. A 
legtöbb üveg újrahasznosítható 
mégis sokan eldobják. Így az 
esésben összetörik és rengeteg üveg 
szilánk keletkezik ami már szennyezi 
a környezetet, de még az állatokra is 
veszélyes. Ezt csak az emberek 
felvilágosításával akadályozhatjuk 
meg.



Dohány
• A dohány, másnéven cigaretta nem a legnagyobb 

környezetszennyező anyag csak a füstje. (Nyilván az 
embernek nem tesz jót)De a cigaretta csikk már igen. 
rengetegen eldobják és így eljut a folyókba, az erdőkbe és 
egyéb helyekre. Ezt is csak az emberek felvilágosításával 
tudjuk megelőzni, de még a dohányzás beszüntetésével 
is tehetünk ellene.

• https://www.youtube.com/watch?v=NeKpUVUjA2g



Rágógumi

• A rágógumival igazából nem lenne 
semmi baj, ha az ember nem köpné ki 
a földre, a fűbe vagy akárhová. Ezeket 
a kiköpött rágó gumikat a madarak 
felveszik és megeszik. Ezért rengeteg 
madár veszti életét. A rágógumi a 
torkukon vagy gyomrukon ragad 
megakadályozza az emésztést és 
táplálkozást majd belehalnak. Ezt is 
csak az emberek ,,megnevelésével˝ 
tudjuk megakadályozni.



Újrahasznosítás

PPT a szemét útjáról:
https://www.slideserve.com/xanthus-mullen/a-szem-t-tja





Papír:

• Irodai papír

• Újságok

• Folyóiratok

• Reklámújságok, szórólapok

• Papírdobozok

• Csomagolópapír

• Papírzacskók és táskák

• Kartonpapír

• Könyvek, füzetek

Műanyag:

• Üdítős flakonok

• Tégelyek

• Műanyag táskák, fóliák

• Kozmetikai, tisztálkodó és 
mosószeres flakonok

• Egyéb műanyag tárgyak

Üveg:
• Nem visszaváltható 

üvegek
• Üvegből készül 

edények és tárgyak
• Táblaüveg
• Üvegcserepek

Fém:
• Fém 

csomagolóanyagok
• Konzervdobozok
• Fémtárgyak és 

alkatrészek
• Alufólia
• Fémdobozok, 

tengelyek
• Fémfedők



Újrahasznosítás képek



Magyar mozgalom
• Magyarországon minden évben megrendezik a PET Kupát, amely eseményen a 

Tisza árteréből begyűjtött PET palackok és egyéb hulladékok felhasználásával 
készült tutajokkal versenyeznek. 2017-ben az önkéntesek 21 hajót építettek meg 
hulladékból, amelyekkel a program során 10 tonna hulladékot gyűjtöttek össze 
a Felső-Tiszán [6]. Köszönjük a munkásságukat! Aki pedig szeretne, 
csatlakozhat a programhoz önkéntesként. ;)

Részletesebben erről az alábbi linken olvashatsz:
https://muanyagtudatos.blog.hu/2019/02/19/muanyag_erdekesseg_a_pet_palackrol



A mi mozgalmunk

2021 február 20-án a csapat elment a Holt-Tisza partjára, hogy 
összegyűjtsük a szemetet. Szomorúan láttuk, hogy nagyon sok a 
lent hagyott szemét, mely össze-vissza volt dobálva. El is kezdtük 
a munkát.

10 órától fél egyig tartott a szemét gyűjtése, közben több 
nehézség is akadt. Összesen 660 liter szemetet szedtünk 
melyben megtalálható volt egy mohás bakancs és egy rozsdás 
kombináltfogó is.

Sajnos nem minden lakos támogatta a munkánkat.



• Rengeteg műanyag szemetet találtunk 
a földbe ragadva. Volt mellette palack, sörös 
kupak, papír fecnik és még egy mohás cipő is 
(megtekinthető a következő dián)





Az eredmény



Források
• Wikipédia

• https://muanyagtudatos.blog.hu/2019/02/19/muanyag_erdekesseg_a_pet_palackrol

• https://www.erdekesvilag.hu/kozel-kilenc-milliard-tonna-muanyag-keletkezett-1950-ota/

• https://chikansplanet.blog.hu/2019/03/14/harc_a_muanyag_ellen

• https://xforest.hu/levegoszennyezes-5-fo-forrasa/

• Szandaszőlősi Általános iskolai könyvtár + http://szandasuli.hu/

• https://www.tisztajovo.hu/cimkek/talajszennyezes

• https://muanyagtudatos.blog.hu/2018/11/29/honnan_erkezik_a_szemet_az_oceanokba

• https://www.hazipatika.com/eletmod/veszelyben/cikkek/4_lepes_ezt_tegyunk_ha_uvegszilankba_leptunk/201408
22153309

• https://puzzlefactory.pl/hu/puzzle/jatek/taj/303689-talajszennyez%C3%A9s

• https://clearrent.hu/2020/01/27/talajszennyezes/

• https://biztonsagpiac.hu/masfel-tonna-dohanyt-foglaltak-le-a-penzugyorok-revleanyvaron

• https://forbes.hu/legyel-jobb/elelmiszerpazarlas-next/

• https://humusz.hu/hirek/ismet-rekordot-dontott-pet-kupa/23783

• https://24.hu/belfold/2018/09/14/nem-tudja-hogy-kerult-a-nyari-konyhajaba-190-kilo-dohany/

• https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170505STO73528/elelmiszer-
pazarlas-az-eu-ban-a-szamok
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170505STO73528/elelmiszer-pazarlas-az-eu-ban-a-szamok


• https://rakumuveszet.hu/raku-keramia-webaruhaz/natur-kozmetikumok/natur-
szappanok/levendula-menta-szappan/

• https://www.dontwasteit.hu/2020/08/04/elrajtolt-az-idei-tiszai-pet-kupa-mezonye-zahonybol/

• https://www.etsy.com/listing/605605011/not-plastic-fantastic-tote-bag

• https://italneked.hu/bolyhos-agyas-vilmoskorte-palinka-50-645

• https://br.pinterest.com/pin/693554411344812117/

• https://online.auchan.hu/shop/elelmiszer/edesseg-csokolade-nasi/ragogumi/ragogumi/orbit-
white-classic-mentaizu-ragogumi-14-g.p34009/82026.v34012

• https://petkupa.hu/hu_HU/tobb-mint-nyolc-tonna-hulladek-nyolcadik-tiszai-pet-kupa

• https://cultura.hu/gasztro/a-ragogumi-tortenete/

• http://www.onellatas.hu/haztartasiviz/ivoviz/gyogyszerekazivovizben/gyogyszerekazivovizben.ht
ml

• http://hogyan-kell.com/szakerto-169/megjegyzesek-a-patron-tartaly.html

• http://www.mezoform.hu/cikkek/muanyag-ujrahasznositas-folyamata

• https://millerpack.hu/millerpack_kornyezetvedelem_blog/mi-tortenik-szelektiven-gyujtott-papir-
hulladekkal/

• https://infostart.hu/tudomany/2019/04/04/magyarorszagon-is-komoly-gondot-okoznak-a-balkani-
eromuvek

• https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-
0012_muanyagok_ujrahasznositasa/ch06s02.html

• https://valenteshop.ru/hu/k-chemu-snitsya-plavat-v-gryaznoi-vode-k-chemu-snitsya-gryaznaya-
voda-zelenaya-ili/
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• https://www.xn--krinfo-wxa.hu/node/6063

• https://xforest.hu/levegoszennyezes-5-fo-forrasa/

• https://www.innoteka.hu/cikk/a_hulladek_nem_szemet_ha_okosan_banunk_vele.2039.html

• http://fna.hu/mittehetsz/okolabnyom

• http://imsys.hu/okologiai-labnyom/

• https://www.okologiailabnyom.hu/index.php?l=hu&p=okolabnyom

• https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170505STO73528/elelmiszer-pazarlas-az-
eu-ban-a-szamok

• https://ingatlanmuhely.reblog.hu/nem-csak-futjuk-mergezzuk-is-az-utcat

• https://forbes.hu/legyel-jobb/elelmiszerpazarlas-next/

• https://matekarcok.hu/a-gizai-nagy-piramis/

• https://online-befektetes.hu/kornyezetvedelem-befektetes-online-kornyezetvedelmi-mlm.php

• https://www.youtube.com/watch?v=N70PjEvhwlk

• https://regithink.transindex.ro/?tag=vizszennyezes&paged=3

• https://viz-vilagnapja.eoldal.hu/fenykepek/vizszennyezes-3.html

• https://www.youtube.com/watch?v=lsyx9TixReg

• http://zoldtrend.hu/elelmiszer-pazarlas-magyarorszagon
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A munkánk bizonyítéka





Köszönjük a figyelmet!


