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Bevezető 
 

A tananyag azzal a szándékkal jött létre, hogy a klímastratégia által kitűzött fő célokat megismertesse 
és lehetőségeket nyújtson a környezettudatosság előmozdításához. A szakkörök segítségével a 
gyerekek motiválása mellett a szelektív hulladékgyűjtés, a felhasznált ivóvíz, illetve energiaforrások 
csökkentése a cél. 

Az új generáció a jövő meghatározói. Gyermekeink a döntéseikkel a saját sorsuk mellett, a Földünkét 
is meghatározhatják. Ennek felismerése révén a gyerekek környezettudatosságra való nevelése kiemelt 
fontosságú. Az óvodai és általános iskolai szinten elkezdhető a környezethatékonyságra való 
felkészítés, mely egy életen át megalapozhatja a szükséges készségeket. 

A modern 21. századi világban az informatika és internet adta lehetőségek tagadhatatlanul az élet 
meghatározó elemei. Ezt a kínálkozó lehetőséget törekszünk kihasználni az online e-learning tananyag 
és szakkörök alkalmazásával. 

A víztakarékosság, az energiafelhasználás csökkentése és a megfelelő hulladékszelektálás olyan 
területei a környezetkímélésének, mely legtöbbünk számára kivitelezhető tevékenység. Ezeknek 
köszönhetően előmozdítható már egyéni szinten is a természeti környezet védelme. Sok esetben 
születnek olyan válaszok a környezettudatosság jegyében történő cselekvésekre, hogy hiába törjük 
magunkat egyéni szinten a természet megóvására, amíg a nagy vállalatok nem cselekednek mindez 
hiába való. Ennek a felvetésnek cáfolására számos lehetőséget kívánunk bemutatni. 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtés 
 

Azt már a legtöbben felismerték, hogy a hulladékgyűjtésnek nem a legjobb módja, ha csak mindent 
egy nagy fekete konténerbe beledobálunk, amit később elszállítanak egy hulladéklerakóba. Ennek 
köszönhető, hogy nagyon sok országban – városban – otthonban megjelentek a különböző színes 
hulladékgyűjtők. Az emberek különböző módon és mennyiségben szelektálják a hulladékukat. Sokan 
elkülönítik a PET palackokat, a papírt és a fémet. Vannak olyanok is, akik még a borítékokról is 
eltávolítják a műanyag, vagy ragasztós részt mielőtt a papírhulladékhoz helyezik. Ugyanakkor a 
statisztikák alapján még mindig 
nagyon sok – jól és könnyedén – 
szelektálható hulladék kerül 
egyszerűen a közönséges kommunális 
hulladékba és ezáltal 
hulladéklerakókba. 



 

 

 

 Miért fontos, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot? 

Mert ezáltal csökken a hulladéklerakókba kerülő anyag mennyisége. A szelektált hulladék 
nyersanyagként újrahasznosíthatóvá válik.  

 

Tudtad-e? 

Az alumínium csaknem 
végtelenszer 
újrahasznosítható, míg egy 
újságpapír körülbelül 
nyolcszor. 

 

 



 

 

 

Műanyag 

Szelektív válogatásukkal többek között olyan természeti erőforrásainkat óvjuk, mint a kőolaj, de a 
kitermeléshez használt energiát is megspóroljuk.  

Hátránya, hogy nem tökéletes a műanyagok újrahasznosítása. Egy újrahasznosított PET palackokból 
nem lesz újabb PET palack. Felhasználásakor leggyakrabban a műanyagot pelyhekké módosítják, vagy 
rostokká alakítják polár dzsekit készítenek belőle. Így azonban egy összetettebb – ezáltal nehezebben 
kezelhető – anyag jön létre. Az újrahasznosítása ismét nem megoldható, végül a hulladéklerakóba 
kerül. 

A műanyagok gyűjtésére a SÁRGA színű konténereket szolgálnak. 

 Mit szabad a sárga kukába dobni? 
 tiszta: PET palackot, joghurtos dobozt, vegyszerek csomagolását 
 műanyag zacskót 
 csomagoló fóliát 

 

 Mit NEM szabad a sárga kukába dobni? 
 zsíros, ételmaradékos csomagolást 
 PVC csövet 
 veszélyes anyagok csomagolását 



 

 

 

 

 

Figyelem! A műanyagok között is különbséget kell tenni. 

 

1. PET: Polietilén-teraftalát 
 üdítős, ásványvizes 

flakonok 
2. HDPE: Nagy sűrűségű 

polietilén 
 műanyag flakonok, 

dobozok, kukák, zacskók, 
fóliák, kupakok 

3. PVC: Polivinil-klorid 
 élelmiszercsomagoláshoz 

használják 



 

 

4. LDPE: Alacsony sűrűségű polietilén 
 műanyag flakonok, tisztítószeres flakonok, kupakok, zacskók 

5. PP: Polipropilén 
 vajas dobozok, csipszes zacskók, joghurtos edény 

6. PS: Polisztirol 
 joghurtos edény, műanyag tojástartó, élelmiszercsomagoláshoz használják 

7. Egyéb műanyagok 
 komposztálható műanyagok, fémgőzölt műanyagok (csipszes zacskók) 

 

Üveg 

Az üveg az egyik legrégebb óta általunk használt anyag. Egészen a 3 000 évvel ezelőtti Egyiptomig 
terjedő múltja van. Üveghomok megolvasztásával állítják elő, a végeredményben inert tulajdonságú. 
Előnye, hogy gyakorlatilag korlátlanul újrahasznosítható. Az új üveg előállításához a szelektíven 
gyűjtött üveg 25%-át helyettesítik a gyártásban, így 25%-kal csökken az olvadáshoz szükséges 
energiamennyiség is. 

Az üvegek gyűjtésére a ZÖLD színű konténereket használják. 

 Mit szabad a zöld kukába dobni? 
 nem visszaváltható alkoholmentes és alkoholos italok üvegei 
 ajtó és ablaküvegek 
 poharak,  

 Mit NEM szabad a zöld kukába dobni? 
 porcelán, kerámia, drótüveg 
 TV képernyő 
 aranyozott üveget 

 

Papír 

A papír is viszonylag jól újrahasznosítható hulladéktípus, ugyanakkor annak mennyisége és 
hatékonysága jóval az üveg vagy fémek alatt van. Az újrahasznosítás során minden egyes 
újrahasznosítási művelet végén egyre fogyatkozik a felhasználható anyag, így legfeljebb nyolc 
alkalommal ismételhető meg. Előny, 
hogy megelőzhetjük a fakivágásokat és 
erdőírtásokat, valamint ezáltal 
csökken a levegőbe emittált vegyi 
(káros) anyagok mennyisége.  

A papírok gyűjtésére a KÉK 
színű konténereket 

használják. 

 



 

 

 Mit szabad a kék kukába dobni? 
 papír, magazin, újság, reklám és szórólap 
 dobozok, kartonok, papírcsomagolások 
 papírzacskó 
 gémkapoccsal vagy tűzőgéppel összekapcsolt papír 

 Mit NEM szabad a kék kukába dobni? 
 nedves, zsíros papír 
 könyvborító 
 pelenka 
 zsírpapír, kátránypapír 

 

Fém 

A fémek és a belőlük készült csomagolóanyag újrahasznosítása alapjáraton könnyű folyamat. A 
hétköznapok során leggyakrabban alumínium üdítősdobozokkal és vas konzervekkel találkozunk.  

 

 

Az ilyen típusú hulladékok 
gyűjtése vagy külön 

történik a PIROS 
konténerekben, vagy 

SZÜRKE konténerekben 
gyűjtőszigeteken, vagy a 

műanyag hulladékkal 
együtt a SÁRGA 
konténerekben. 

  



 

 

 
 

 Mit szabad a piros/sárga kukába dobni? 
 konzerv 
 fémcsomagolás 
 fém termékek és alkatrészek 
 italos doboz  

 Mit NEM szabad a piros/sárga kukába dobni? 
 fémcsomagolások más anyagokkal kombinált anyagait 
 veszélyes anyagokat tartalmazó fémeket 

 

 

 



 

 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) bemutatja a Budapesten keletkező hulladék útját: 

 

 

Egyéb hulladék gyűjtése 

Az akkumulátorok elhelyezése gyűjtőudvarokon lehetséges, vagy a települések által rendezett 
célirányos gyűjtésük során. Veszélyes hulladék, ezért a kommunális szemétbe való elhelyezése 
fokozottan veszélyes!A használt sütőolajat is csakugyan gyűjtőudvaron helyezhető el, vagy néhány 
benzinkúton is leadható. A lefolyóba öntve súlyos víz elszennyezéssel járhat. 

Tudtad-e? 

Az elemek, elektromos 
hulladékok és kiégett 
villanykörték veszélyes 
hulladékok (akár tüzet is 
okozhatnak!). Gyűjtésükre 
számos helyen arra 
alkalmas gyűjtőedényt 
helyeznek ki, valamint 
elektronikai szaküzletekben 
is leadhatóak. 



 

 

 

  

ELKERÜLNI: 

- 

- 

- 

- 

ÚJRAHASZNOSÍTANI: 

- 

- 

- 

- 

ÚJRAFELHASZNÁLNI: 

- 

- 

- 

- 



 

 

Tippek szelektív hulladékgyűjtésre 
 A tejes és gyümölcsleves dobozokat öblítsük és lapítsuk ki. 
 A konzervdobozokat mossuk ki.  
 PET-palackokat laposra taposva és tisztán dobjuk ki. A kupakokat ne csavarjuk vissza. 
 A joghurtos, tejfölös poharakat és ételes dobozokat az alufólia tető nélkül, tisztán 

dobjuk ki. 
 A kartondobozokat, papírlapokat, újságokat, magazinokat kilapítva, kötegelve helyezzük 

ki. 
 A befőttesüvegeket zárófedél nélkül dobjuk ki. 

 

 

Ivóvíz fogyasztás csökkentése 
 

Földünk felszínének nagy részét víz borítja. A szárazföldi területek csupán 30%-ot tesznek ki, míg a 
vízzel borított terület 70%. Ezek alapján úgy tűnhet, hogy bőven rendelkezésre áll az élővilág számára 
az ivóvíz. Azonban ennek a vízkészletnek csupán 3% az édesvíz, aminek ráadásul a 70% gleccserekbe 
fagyott jégként van elzárva. Ennek tudatában az ivóvízzel való takarékosság hangsúlyosabbá válik. Az 
előrejelzések szerint 2050-re a Föld lakosságának 40%-a fog vízhiánnyal küzdeni, és ez a szám a 
népesség növekedésével összhangban növekszik. 

 

Magyarország jelentős mennyiségű és minőségű felszín alatti vízkészlettel rendelkezik. Ugyanakkor a 
vízjárást meghatározó folyók nem az országhatáron belül erednek, ami kitettséget eredményez a külső 
hatásoknak. 

A mezőgazdaság bővülésével egyre 
több vizet kell mezőgazdasági öntözés 
céljára felhasználnunk, melyek 
közvetve és közvetlenül a patakok, 
folyók kiszáradásához, valamint a 
talajvízszint csökkenéséhez vezetnek. 



 

 

Ma Magyarországon folyik az ivóvíz a csapból, de számos helyen ez nincs így, és 
nálunk is bármikor változhat! Mi magunk is tehetünk a mindennapos 
tevékenységeink folytán, mint amilyen a mosogatás vagy a fürdés, hogy ne 
pazaroljuk a vizet! Számos módszer van, amivel effektíven csökkenthető a 
vízfogyasztás.  Ezáltal nem csupán költséget takarítunk meg, hanem 
megőrizhetjük az édesvízkészleteket bolygónk utánunk következő generációi 
számára. 

Átlagos vízfogyasztás a háztartásban 

 

Tippek víztakarékosságra 
 Kádban fürdés helyett, takarékosabb rövid zuhanyokat tartani. 
 Fogmosás és kézmosás közben zárjuk el a csapot. 
 Víztakarékos WC tartály és víztakarékos öblítés alkalmazása. 
 Mosogatás ne folyóvízzel történjen. 
 Mosógép, mosogatógép lehetőség szerint víztakarékos üzemmóddal üzemeltethető 

legyen. 
 Csak annyi vizet forraljunk fel a vízforralóban, amennyi szükséges.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatok otthonra: 

 

1. Derítsd ki, hogy szivárog-e valahol a víz. 
a. Ellenőrizd a csapokat úgy, hogy egy poharat helyezel alá és egy óra múlva megnézed, 

hogy mennyi víz jutott belé. 
b. Ellenőrizd a vécétartályt úgy, hogy néhány csepp ételfestéket csepegtetsz a 

víztartályba, majd öblítés nélkül egy óra múlva ellenőrizd, hogy ugyanolyan színű-e 
még mindig a tartály vize. Ha változott, akkor szivárog valahol! 



 

 

 

 

2. Írd bele a kijelölt részekbe, hogy melyek azok a tárgyak, amiket nem szabad a WC-be 
dobni, mert lehúzásakor dugulást eredményezhet. 

 



 

 

3. Készítsd el az alábbi vízszűrő egységet: 

 

 

Energiaforrások csökkentése 
 

A 21. század legmeghatározóbb jelensége az energia, ami a hétköznapi szükségleteink kielégítésére 
szolgál eszközéül, elősegíti a technológia működését és fejlődését is. Az energiára a legnagyobb 
szükségünk az iparban, közlekedésnél, 
mezőgazdaságban, háztartásban van. 
Mint egyén, a legnagyobb hatással a 
háztartási energiafogyasztásra van 
hatásunk, mely jelentős aránnyal van 
jelen az energiafelhasználásban.  



 

 

 

A háztartási energiát leginkább fűtésre, hűtésre, világításra, vízmelegítésre, főzésre és elektromos 
készülékek működtetésére használjuk. 

Magyarország végső energiafelhasználás szerkezete 2018-ban 

 

Az energia előállításához Magyarországon, ahogy sok más országhoz hasonlóan főként nem megújuló 
energiaforrásokat használunk. A fosszilis energiahordozók alkalmazásával egyrészt a természeti 
erőforrásainkat aknázzuk ki nem megújuló mértékben, másrészt jelentős mennyiségű káros anyagot 
bocsátunk ki a környezetbe. 

 

A fenntartható élet és környezetkímélő életmód eléréséhez két fontos dolgot tehetünk. 

1. Előnyben részesítsük a 
megújuló energiaforrások 
használatát. A Nap-, víz-, szél-, 
geotermia-, biomassza 
alkalmazásával kisebb 
ökológiai lábnyommal 
állíthatunk elő elektromos 
áramot. 

2. Csökkenteni kell az 
energiafelhasználásunkat, 



 

 

ezáltal nem is szükséges előállítani az elektromos áramot. 

Háztartási energiahasználat aránya 

 



 

 

Magyarország villamos energia termelése 2020-ban 

 

A háztartások jelentős energiafogyasztók. Egyéni szinten sokat tehetünk az energiamegtakarításra. 
Számos apróság van, amivel csökkenthetjük a fenntartáshoz szükséges energia mennyiségét. 

 Ne hagyd nyitva az ablakot hosszú időre. Inkább többször szellőztess intenzíven, rövid 
ideig. 

 Ne hagyd fedetlenül a radiátorokat és ne tegyél rájuk semmit. 
 Igazítsd a ruhádat az optimális hőmérséklethez. Nem szükséges túl melegre fűteni a 

lakást télen, vagy túl hűvösre hűteni nyáron. 
 Az optimális hőmérséklet alváshoz körülbelül 18 °C. 
 A nyílászárók és a tető legyenek jól szigetelve. Ne távozzon felesleges hő a lakásból. 



 

 

Tippek energiatakarékosságra 
 Energiatakarékos készülékek alkalmazása. 
 Hagyományos izzók helyett LED izzók alkalmazása. 
 Elektromos fűtés esetén állandó, alacsony hőmérséklet tartása. 
 Elektronikus eszközök stand-by üzemmódban hagyása vagy kikapcsolása, ha nincs 

használatban. 
 Főzéskor a tűzhelyet, sütőt csak akkor kapcsoljuk be, ha minden előkészület kész. Ne ezzel 

fűtsük a helységet! 
 Napsütéses időben húzzuk ki a függönyt és kapcsoljuk le a világítást. 

 

 

Passzívház 

A passzívház alatt olyan házat értünk, aminek csaknem egyáltalán nincs szüksége aktív fűtésre vagy 
hűtésre. Az ilyen házaknál a hőveszteség minimális, a hőnyereség pedig maximális. 

Definíció:  

A passzívház olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet fenntartása 
megoldható kizárólag a levegő frissen tartásához megmozgatott légtömeg 
utánfűtésével vagy utánhűtésével, további levegő visszaforgatása nélkül.  



 

 

 

 

 

Az óceánok szerepe a klímavédelemben 
 

A klímaváltozásnak fontos és hosszútávú hatásai vannak a tengerekre, óceánokra is. A Meteorológiai 
Világszervezet (WMO) elmondása szerint „Az óceánok a Föld termosztátjaként és szállítószalagjaként 
működnek”. 

Szerepük az éghajlatváltozásban számos módon jelentkezik, ami nem meglepő, hiszen a Föld több, 
mint 70% víz. A kibocsátott káros anyagokat, a szén-dioxidot és a napsugarakat is elnyelik magukba. A 
szén-dioxid elnyelő tulajdonságuk azért is fontos, mivel a szén-dioxid kibocsátás során keletkező hő 
90%-át elnyelik, ezáltal eloszlatják a bolygón a meleget. A hőmérséklet mellett a vízpára is az 
óceánoknak köszönhetően oszlik szét.  



 

 

 

Ezek a klímavédelmi természetes folyamatok negatív következményekkel is járnak. A vizek ezáltal 
súlyosan elsavasodnak, és veszélyes hőmérséklet emelkedés fenyegeti a vizeket. Ennek hatására a vízi 
élővilág mellett a vízközeli ökoszisztémák és a halászatból megélő emberek is kárt szenvednek el. 

Az óceánok felmelegedése a hurrikánok, ciklonok kialakulásához vezethet, mely 
romboló hatással pusztíthat számos térségben. 



 

 

 

Közvetlen és közvetett egészségügyi hatásai a klímaváltozásnak 

 

Az éghajlatváltozás következtében fellépő melegedés a szárazföldön sokkal inkább érezhető 
hatásokkal fog jelentkezni, mint az óceánon. Az így fellépő hőség mellett a légszennyezés, a vírusok, az 
allergén parlagfű terjedése jelenthet egyre fokozódó veszélyt. 

Legsérülékenyebb terület az arktiszi, valamint a mediterrán térség éghajlatváltozás szempontjából, 
ugyanakkor a következmények az egész kontinensre kihatnak. Az európai mezőgazdaság több 
területén is jelentkeznek már a klímaváltozás okozta negatív következmények. 

Az egyre többször megjelenő szélsőséges időjárás, az eltolódó és elhúzódó kemény fagyok, valamint a 
hőhullámok elsősorban közvetlenül az idős, beteg társadalomra jelent veszélyt, de a szív-és érrendszeri 
betegségben szenvedők és gyermekeke is érintettek, ahogyan a kórházban vagy otthon fekvő ápolásra 
szoruló emberek is. A hőstressz 
erősödését elősegíti a magas 
páratartalom is. A hőség hatására az 
alvás minősége is romlik, ami által a 
kognitív és fizikai képességek is 
romlanak. 

Városi hősziget 

A bővülő nagyvárosokban erősödik a 
hősziget. A jelenség a sűrű 
beépítettség, az átszellőzés 



 

 

csökkenése, a jelentős mennyiségű burkolat és kevés növényborítottság eredménye. Hőhullámok 
idején a hőszigetek mértéke az 5-10 fokot is elérhetik, ami által jelentős terheléssel járnak. 
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