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 Kék, sárga… zöld! 

 Oktatócsomag a felelős 

hulladék-gazdálkodásért  

 

 

 

Az Oktatócsomag célja, hogy segítse a környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusokat, 

szakembereket munkájuk során. Az Oktatócsomag segítségével a hulladékgazdálkodás 

terén elméleti és gyakorlati tudnivalókhoz jutnak, azok az érdeklődők, akik fontosnak és 

szükségesnek tartják a hulladékképződés mérséklését, a megelőzés, az újrahasználat, a 

megtermelt hulladék újrahasznosítása révén, valamint ezeknek az ismereteknek a 

továbbadását tanítványaik felé. 

 

Az Oktatócsomag tartalma: 

120 db kártya a különféle hulladékok nevével és képével 

8db szelektív hulladékgyűjtő edény felirattal (papír, fém, üveg, műanyag, vegyes, ajándék, 

komposzt, veszélyes hulladék) 

1 db Vezetőfüzet az oktatócsomag használatához 

1db oktatócsomag tárolódoboz 

 

Kiadta:  

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület - www.csalan.hu - 2018. 

ISBN: 978-615-00-1138-7 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg. 
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Foglalkozás 1. - Hulladékcsökkentés válogatással, avagy 

újrahasznosítás a gyakorlatban 

A szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére és helyes megvalósítására tanítjuk meg a 

gyerekeket a foglalkozáson.  

 

Szükséges helyigény: Játszható szabadban: az udvaron vagy sportpályán (jobb kint a 

szabadban), de tantermi foglalkozásként is. Ez utóbbi esetben húzzuk szét a székeket, 

asztalokat, hogy a lehető legnagyobb helyünk legyen a teremben. 

 

Jelmagyarázat: 

Vastag betűvel írtuk a gyerekeknek szánt gondolatokat. 

Dőlt belűvel jeleztük a szükséges háttér-információt.  

 

Időigény: 45 perc 

 

Bevonható gyerekek száma: 1 osztály (kb. 15-25 fő) 

 

Ajánlott korcsoport: 4 – 6. osztály számára ideális. Kisebbekkel (akár óvodások is) 

játszhatjuk, náluk kevesebb szakmai tartalom átadására törekedjünk. A nagyobbak számára 

is sok új információt tartalmaz az oktatócsomag, velük komolyabb kérdéseket is meg tudunk 

beszélni.  

 

Szükséges eszközök: jelen oktatócsomag 
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Gondolatmenet javaslat: 

1. A háztartásainkban keletkező hulladék mennyiségét jelképezik az oktatócsomag kártyái, 

melyeket egymásra téve egy kellően magas szeméthegyet formálnak.  

Nézzétek gyerekek! Ezek a kártyák mind-mind egy-egy hulladékot jelképeznek. Ilyen 

sokat termelünk belőlük folyamatosan otthon, az iskolában 

2. Kérdéscsoport:  

Honnan keletkezik ez a sok hulladék? 

Mi történik az otthon keletkező hulladékkal? Kukásautó lerakóra viszi.  

Láttatok már hulladéklerakót? Hol? Milyen volt? Tetszett? Szívesen élnél mellette? 

Mekkora volt? Mitől volt olyan nagy?  

 Senki sem szeretne hulladéklerakó mellett élni, mert nem szép, néha rossz illata van, 

elhordhatja a szél a könnyebb hulladékokat a területről, de mindannyian termelünk 

hulladékot, így sajnos szükség van a lerakókra is. Nagyon fontos azt is figyelembe vennünk, 

hogy életmódunkkal olyan hulladékokat termelünk, melyek lehet, hogy csak több ezer év 

alatt, vagy soha nem bomlanak le.Addig folyamatosan szennyezzük a környezetünket. Pl. a 

tengerekben, óceánokban  hihetetlen méretű úszó szemétszigetek képződnek, megbetegítik 

az  embereket, állatokat, növényeket, megnehezítik  az élőlények  életét. Ráadásul nagy 

energiafelhasználással készülnek ezek a – néha csak pár percig használt (pl. kiflis nejlon 

zacskó) – tárgyak. Fontos, hogy törekedjünk a kevesebb hulladék termelésére, a 

megelőzésre, és válasszunk minél környezetbarátabb anyagból készült termékeket!  

3. Magyarországon évente 3 Gellért-hegynyi hulladékot termelünk. Ezt mind lerakóra 

kell vinni, így sok és nagy lerakók kellenek, amit senki nem szeret. Tehetünk valamit, 

hogy kevesebb hulladék keletkezzen? Van ötletetek? Milyen ötletetek van? 

Várjuk meg, míg a gyerekek rájönnek: válogassuk külön hulladékainkat, és míg felsorolják a 

már működő rendszer elemeit: a papírgyűjtőt (kék), a műanyaggyűjtőt (sárga) és az 

üveggyűjtőt (zöld). A különgyűjtéséhez vegyük elő ezt (de csak ezt) a 3 gyűjtődobozt, illetve 

a vegyes hulladékoknak szóló fehéret! 

4. Használjuk ki ezt a lehetőséget, gyűjtsük külön, a papírt, a műanyagot és az üveget! 

Ami marad, az a vegyes (fehér) gyűjtőbe kerül. 

A gyűjtőedényeket helyezzük egymástól nagy távolságba, lehetőség szerint a terem 

egymástól legtávolabbi pontjaira, hogy ne legyen zsúfoltság. A kártyákat dobjuk fel jó 

magasra, és a gyerekek az egyes hulladékokat helyezzék el a szerintük megfelelő 

gyűjtőedénybe (mindenki egyszerre csak 1 db-ot vigyen). Ne segítsünk közben, úgyis 

átbeszéljük a válogatás eredményét! 

5. Nézzük meg, hogy melyik edénybe mi került! Szépen sorra nézzük át az egyes 

gyűjtődobozba helyezett kártyákat, és beszéljük meg, hogy mi miért van jó vagy éppen rossz 

helyen. Útmutató: Vezetőfüzet 12-30.oldala ábrákkal és magyarázatokkal. 
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6. Mi történik ezekkel a külön válogatott hulladékokkal? Útmutató: Vezetőfüzet 12-30. 

oldala.  

7.Helyezzük egymásra a vegyes gyűjtőedénybe került kártyákat. 

Nézzük meg, hogy a papír-, műanyag- és üveghulladékok különválogatásával mennyi 

hulladék kerül a lerakóra? Mennyivel lett kevesebb, mint válogatás nélkül? 

8. Szemléltessük, hogy mekkora volt a kártyaoszlop a játék elején és most mekkora! 

Látszik, hogy jó irányba haladunk, de még mindig nagyon sok a lerakóra kerülő 

hulladék. Mit tehetnénk még?  

Várjuk meg, míg a gyerekeknek eszükbe jut, hogy érdemes külön gyűjteni még a fémet, a 

szerves hulladékot. Segítsünk nekik, hogy jusson eszükbe a veszélyes hulladékok köre, 

valamint az a gondolat, hogy el is ajándékozhatunk tárgyakat. Bár e két utóbbinak nem 

mindig van külön gyűjtőedénye a valóságban, most mégis nevezzünk ki nekik egy-egy adott 

színű gyűjtőedényt! Helyezzük ki a fémhulladék (szürke), a szerves hulladék (barna), az 

ajándék (piros) és a veszélyes hulladék (narancs) számára a gyűjtőedényeket! 

9. Akkor vezessük be az új lehetőséget! Helyezzük ki a fémhulladék (szürke), a 

szerves hulladék (barna), az ajándék (piros) és a veszélyes hulladék (narancs) 

számára a gyűjtőedényeket! 

Vegyük ki a  vegyes (fehér) gyűjtőedényből a hulladékkártyákat (csak abból, a többiből már 

ne), és dobjuk fel jó magasra őket. A gyerekek pedig legjobb tudásuk szerint válogassák 

szét a kártyákat. 

10. Nézzük meg, hogy melyik edénybe mi került! Szépen sorra nézzük át az egyes 

gyűjtődobozba helyezett kártyákat, és beszéljük meg, hogy mi miért van jó vagy éppen rossz 

helyen. Útmutató: Vezetőfüzet 12-30.oldala ábrákkal és magyarázatokkal. 

11. Mi történik ezekkel a külön válogatott hulladékokkal? Útmutató: Vezetőfüzet 12-

30.oldala . 

12. Nézzük meg, hogy a fém-, a szerves hulladékok, az ajándékok és a veszélyes 

hulladékok külön válogatásával mennyi hulladék kerül a vegyes (fehér) 

gyűjtőedénybe, így a lerakóra?  

13. Mennyivel lett kevesebb, mint a legelején volt, azaz válogatás nélkül? 

Szemléltessük, hogy mekkora volt a kártyaoszlop a játék elején és most mekkora! 

14. Látjátok, ha külön gyűjtitek a hulladékaitokat, sokkal kevesebb lerakó kell, 

ráadásul sok új termék készül a már feleslegessé vált dolgokból. Az ajándékoknak 

örülni fognak, azok, akik kapják. A veszélyes hulladékok pedig megfelelő módon, a 

környezetünkre vigyázva kerülnek elhelyezésre, ártalmatlanításra. 

Segítségetekkel mindez valóra válik! 
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Foglalkozás 2. - Hulladékcsökkentés megelőzéssel, azaz az 

okos vásárlás 

A hulladékképződés mérséklésére, illetve a már keletkezett hulladékok fajtánként való 

válogatásának jelentőségére és helyes megvalósítására tudjuk a gyerekeket megtanítani a 

foglalkozáson. 

 

Szükséges helyigény: Játszható szabadban: az udvaron vagy sportpályán (jobb kint a 

szabadban), de tantermi foglalkozásként is. Ez utóbbi esetben húzzuk szét a székeket, 

asztalokat, hogy a lehető legnagyobb helyünk legyen a teremben. 

 

Jelmagyarázat: 

Vastag betűvel írtuk a gyerekeknek szánt gondolatokat. 

Dőlt belűvel jeleztük a szükséges háttér-információt. 

 

Időigény: 45 perc 

 

Bevonható gyerekek száma: 1 osztály (kb. 15-25 fő) 

 

Ajánlott korcsoport: 5 – 7. osztály számára ideális. A nagyobbak számára is sok új 

információt tartalmaz az oktatócsomag, velük komolyabb kérdéseket is meg tudunk beszélni.  

 

Szükséges eszközök: az oktatócsomag 

 

 



6 

Gondolatmenet javaslat: 

1. A háztartásainkban keletkező hulladék mennyiségét jelképezik az oktatócsomag kártyái, 

melyeket egymásra téve egy kellően magas szeméthegyet formálnak.  

Nézzétek gyerekek! Ezek a kártyák mind-mind egy-egy hulladékot jelképeznek. Ilyen 

sokat termelünk belőlük folyamatosan otthon, az iskolában. 

2. Kérdéscsoport:  

Honnan keletkezik ez a sok hulladék? 

Mi történik az otthon keletkező hulladékkal? Kukásautó lerakóra viszi.  

Láttatok már hulladéklerakót? Hol? Milyen volt? Tetszett? Szívesen élnél mellette? 

Mekkora volt? Mitől volt olyan nagy?  

Senki sem szeretne hulladéklerakó mellett élni, mert nem szép, néha rossz illata van, 

elhordhatja a szél a könnyebb hulladékokat a területről, de mindannyian termelünk 

hulladékot, így sajnos szükség van a lerakókra is. Nagyon fontos azt is figyelembe vennünk, 

hogy életmódunkkal olyan hulladékokat termelünk, melyek lehet, hogy csak több ezer év 

alatt, vagy soha nem bomlanak le. Addig folyamatosan szennyezzük a környezetünket. Pl. a 

tengerekben, óceánokban  hihetetlen méretű úszó szemétszigetek képződnek, megbetegítik 

az  embereket, állatokat, növényeket, megnehezítik  az élőlények  életét. Ráadásul nagy 

energiafelhasználással készülnek ezek a – néha csak pár percig használt (pl. kiflis nejlon 

zacskó) – tárgyak. Fontos, hogy törekedjünk a kevesebb hulladék termelésére, a 

megelőzésre, és válasszunk minél környezetbarátabb anyagból készült termékeket!  

3. Magyarországon évente 3 Gellért-hegynyi hulladékot termelünk. Ebből, ha 

tudatosak vagyunk, akkor a szelektív hulladékgyűjtéssel újrahasznosíthatjuk pl. a 

papírt, bizonyos műanyagokat, az üveget, a fémet. Viszont, ha igazán okosak 

vagyunk, akkor meg is tudjuk előzni a hulladékok keletkezését. Hogyan? Gyűjtsük 

össze a gyerekek ötleteit a megelőzés lehetőségeit illetően. Megelőzhetjük a hulladék 

keletkezését pl. az alábbiakkal: 

 Vásárlásaink során olyan termékeket válasszunk, amelyek tartósabbak, hosszabb 
ideig működőképesek, vagy újra és újra felhasználhatóak! 

 Kerüljük a felesleges csomagolást! 
 Feleslegessé vált, de még használható tárgyainkat ajándékozzuk vagy adjuk el! 
 Környezetbarát csomagolású, vagy csomagolatlan terméket vásároljunk!  
 Válasszunk nagyobb kiszerelésű termékeket! 

 
4. Látjuk, hogy vannak lehetőségeink a hulladék képződésének megelőzésére.  

5. Mutassunk rá a hulladékkártyák oszlopára! Sokszor figyelmetlenségünk, hibás 

gondolkodásunk, vagy éppen információhiányunk eredményeként keletkezik ez a 

hatalmas mennyiségű hulladék. Most nézzük végig, melyek azok a hulladékok, 

melyeknek a keletkezése az előbb felsorolt ötletekkel és kellő tudatossággal 

megelőzhető volna! 
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6. Helyezzük az oktatócsomag nagy dobozát a terem közepére, ez lesz a 

„MEGELŐZHETŐ” hulladékok helye, illetve a vegyes (fehér) hulladékgyűjtőt helyezzük el a 

többi hulladéknak a terem egy távolabbi pontján.  

Válogassátok szét a hulladék kártyákat aszerint, hogy mi az, aminek a keletkezését 

„MEGELŐZHETJÜK” az előbb (3. pont) összegyűjtött módokon. A többi kártya a 

vegyes hulladék (fehér) gyűjtőedényébe kerüljön.  

Ne segítsünk közben, úgyis átbeszéljük a válogatás eredményét! 

7. Nézzük meg, hogy melyik dobozba mi került! Nézzük át az egyes kártyákat, és 

beszéljük meg, hogy melyik hulladék képződése előzhető meg, és milyen módon! Segítség: 

a zöld keretes kártyáknak van zöld alternatívája, így azok kerülhetnek a „MEGELŐZÉS” 

dobozába. A kék keretes kártyák (ők kerülnek a vegyes gyűjtőbe) esetén nem tudunk jobb 

alternatívával élni napjainkban, így megelőzni sem, de szelektíven gyűjteni még mindig 

tudjuk őket! Útmutató: Vezetőfüzet 12-30.oldala ábrákkal és magyarázatokkal. 

8. Mennyivel lett kevesebb a lerakásra kerülő (vegyes) hulladék, mint az óra legelején 

volt? Mennyivel tudjuk hulladékaink keletkezését megelőzéssel csökkenteni?  

Szemléltessük, hogy mekkora volt a kártyaoszlop a játék elején és most mekkora! 

9. Mit tehetünk, hogy ez a sok megvásárolt tárgyból képződött hulladék mégse mind a 

lerakón végezze? A válaszokat összegyűjtve helyezzük ki a papír hulladéknak (kék), a 

műanyag hulladéknak (sárga), az üveg hulladéknak (zöld), a fém hulladéknak (szürke), a 

szerves hulladéknak (barna) és a veszélyes hulladéknak (narancs) szánt gyűjtőedényeket a 

teremben egymástól távol! 

10. Vezessük be az új lehetőséget!  

Vegyük ki a vegyes (fehér) gyűjtőedényből a hulladékkártyákat, és dobjuk fel jó magasra 

őket. A gyerekek pedig legjobb tudásuk szerint válogassák szét a kártyákat az egyes 

gyűjtőedényekbe. 

11. Nézzük meg, hogy melyik edénybe mi került! Szépen sorra nézzük át az egyes 

gyűjtődobozba helyezett kártyákat, és beszéljük meg, hogy mi miért van jó vagy éppen rossz 

helyen. Útmutató: Vezetőfüzet 12-30.oldala ábrákkal és magyarázatokkal. 

12. Mi történik ezekkel a külön válogatott hulladékokkal? Útmutató: Vezetőfüzet 12-

30.oldala. 

13. Nézzük meg, hogy a hulladékok külön válogatásával mennyi hulladék kerül a 

vegyes (fehér) gyűjtőedénybe, így a lerakóra? Helyezzük egymásra a vegyes (fehér) 

gyűjtőedényből a kártyákat! 

14. Mennyivel lett kevesebb, mint a legelején volt? Az okos vásárlással és a 

hulladékválogatással ezt értük el. 

Szemléltessük, hogy mekkora volt a kártyaoszlop a játék elején és most mekkora! 
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15. Látjátok, ha okosan vásároltok, kevesebb szemét képződik. A szelektív 

hulladékgyűjtéssel pedig tovább segíthetitek, hogy kevesebb lerakó legyen. Hiszen a 

feleslegessé vált dolgokból a szelektív gyűjtés segítségével és újrahasznosítással 

számos új terméket lehet előállítani. Az ajándékoknak örülni fognak, azok akik kapják. 

A veszélyes hulladékok pedig megfelelő módon, a környezetünkre vigyázva kerülnek 

elhelyezésre, ártalmatlanításra. 

 

Segítségetekkel mindez valóra válik! 
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Hulladékainkról... 

 

Mi is a hulladék? 

 

Olyan haszontalanná vált anyag vagy tárgy, amelyet tulajdonosa nem tud, vagy nem akar 

tovább használni.  

 

Honnan lesz a hulladék? 

 

A természetben létező körfolyamatok nem termelnek olyan anyagokat, melléktermékeket, 

melyek a természetben ne tudnának hasznosulni. Ezek a rendszerek évmilliók alatt alakultak 

ki és működnek tökéletesen a mai napig. 

 

Tárgyaink, eszközeink előállításakor azonban már nem a természet körfolyamatait 

utánozzuk le, használjuk fel arra, hogy az életünket megkönnyítsük. Számtalan olyan új 

eljárást, gyártási folyamatot dolgoztunk ki mi emberek, melyek a természetes folyamatoktól 

eltérőek, mesterségesek. Az így keletkező tárgyainkkal a természet a legtöbb esetben már 

nem tud mit kezdeni, nem tudja körfolyamataiba bevonni, és „maradéktalanul” átalakítani, 

hasznosítani, lebontani természetes anyagokra, összetevőkre őket. Ez az oka annak, hogy 

hulladékaink képződnek. A keletkező hulladék mennyiséget azonban tudjuk befolyásolni mi 

hétköznapi emberek is életmódunkkal, tudatos viselkedésünkkel, gondolkodásmódunkkal. 

 

Miért probléma a sok hulladék? 

 

Magyarországon 1 év alatt 3 db Gellért-hegynyi hulladék keletkezik. A sok hulladék lerakása 

újabb hulladéklerakók nyitását teszi szükségessé, mely nem csak további helyet igényel a 

Földön, de vajon ki lakna szívesen egy lerakó közelében? Nem is beszélve arról a 

felhasznált energiamennyiségről, amely akár 5 perc használati idő után hulladékká vált 

termék előállításához volt szükséges (pl. kiflis zacskó). Ráadásul hulladékainkat még 

szállítani is kell, megfelelő lerakót építeni a tárolásukra, a lerakót betakarni és folyamatosan 

megfigyelni. Ez mind-mind energiafelhasználással jár. Mindezt csak azért, mert 

vásárlásainkkal sokszor a pillanatnyi kényelmünket biztosítjuk, amivel  máris kész az újabb 

hulladék. Ami sok esetben sohasem tud lebomlani a környezetünkben.... 
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Miért kell a szokásainkat újragondolni? 

 

Papír: A papír természetes eredetű, a természetben viszonylag gyorsan lebomló anyag, 

amiért könnyen környezetbarátnak gondoljuk. Azonban a papír gyártása is jelentős 

vízfelhasználással és vízszennyezéssel jár, nem beszélve arról, hogy sok fát kell kivágni az 

előállításához. Felhasználása így mindenképpen takarékosságra int. 

 

FIGYELEM! Az italos kartondobozokat könnyen papírnak vélhetjük, pedig ezeket a 

csomagolóanyagokat több rétegből (köztük papír, műanyag és fém ) préselik össze, amit  

újrahasznosításkor nem lehet szétválasztani. Ezen kívül a rétegek előállításának hatalmas 

energiaigénye van, ami nagy környezetszennyezéssel jár. Környezetbarátabb megoldás az 

italos kartondobozok helyett a műanyag flakonok használata. 

 

Műanyag: A műanyag kőolajból készülő, adalékok hozzáadásával, mesterségesen előállított 

anyag. A környezetben rendkívül lassan, vagy egyáltalán nem bomlik le, égése során 

veszélyes anyagok szabadulnak fel, hulladékként az állatok életét veszélyeztetheti, 

gyerekjátékként pedig kockázatot jelenthet a gyermekek egészségére. 

 

Üveg: Az üveg homokból nagy energiafelhasználással (1300-1500 Celsius fokon) készülő 

anyag. A természetben nem bomlik le, ezért csak akkor tekinthető környezetbarátnak, ha 

sokszor újratöltik, vagy esetleg újra beolvasztják üveggé. 

 

Fém: A fémek elsődleges alapanyagai az ércek (pl. vasérc, bauxit, rézérc), amelyeket a Föld 

mélyéből bányásznak ki, vagy külszíni fejtéssel jutnak hozzá. Az ércekből feltárt fémek 

mellett azonban tetemes mennyiségű meddő (jelentős mennyiségű fémet nem tartalmazó) 

kőzet marad vissza. Például egy tonna alumínium kinyeréséhez négy tonna bauxitra van 

szükség. Az alumínium gyártással mindeközben egy tonnányi vörösiszap is keletkezik, ami 

speciális elhelyezést igényel.  Emellett az alumínium gyártása  jelentős mennyiségű 

energiafelhasználással is jár. 

Szintén jelentős energiafelhasználással jár, míg az ércekből (pl vasércből, rézércből) a 

kohókban kiolvasztják a vasat és a rezet. 

 

Szerves hulladék: A természetben keletkező, ott könnyen le is bomló anyagok igazán 

környezetbarát megoldást kínálnak számunkra. Hulladékként a természetbe juttatva 

visszakerülnek a természet körforgásába, lebomlanak, majd az új élet építőkövei lesznek. 

Hasznosíthatjuk őket otthon komposztálással, vagy egyszerűen azzal, ha kint hagyjuk a 

kertben őket, ahol lebomlanak. 

 

Veszélyes hulladékok: Vannak hulladékok, melyek használat után kikerülve a természetbe, 

a környezetre, állatvilágra ezáltal az emberi egészségre is veszélyt jelentenek. Ezen 

hulladékok külön odafigyelést igényelnek részünkről, hogy olyan helyre kerüljenek, ahol már 

nem jelentenek veszélyt az élővilágra. 
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Miért jó nekünk, ha kevesebb a hulladékunk?  

 

 Kisebb hulladékgyűjtő edényt kell üríteni, amely megtakarítást is jelenthet 

 Lassabban telik be a hulladéklerakó, ami szegről-végről szintén megtakarításként 

jelentkezik 

 Kevesebb fát kell kivágni, kőolajat kitermelni a nyersanyagok előteremtéséhez, 

melyet a hulladékok szelektív gyűjtésével tovább lehet csökkenteni 

 Kevesebb energiát kell felhasználni a termékek előállításához, így az 

éghajlatváltozás mérsékléséhez is hozzájárulunk 

 

Mit tehetünk, hogy kevesebb hulladékunk legyen? 

 

A legjobb megoldás a hulladék képződés megelőzése, vagyis az, amikor körültekintően – 

esetleg kevesebbet is - vásárolunk, illetve hosszú távon tervezve választunk tárgyakat, 

eszközöket, anyagokat. Mit tehetünk, hogy kevesebb legyen a hulladékunk? 

 Vásárlás előtt gondoljuk át és írjuk le, mit szeretnénk vásárolni, mire van 

szükségünk! 

 Kerüljük a csomagolóanyagokat vásárlásaink alkalmával is, pl. azzal, hogy 

előnyben részesítjük a csomagolatlan, helyben kimért termékeket, nagy 

kiszerelésben vásárolunk, piacon a termelők portékáiból választunk, nem kérünk 

zacskót a csomagoláshoz, szállításhoz. 

 Nem használunk egyszerhasználatos tárgyakat. Csak olyat, ami újra tölthető, újra 

hasznosítható, vagy a természetben könnyen lebomlik. 

 Takarékosan használjuk anyagainkat, energiaforrásainkat. Pl. nyomtatásnál 

átgondoljuk a nyomtatás szükségességét, a két oldalas nyomtatást vagy a 

kicsinyített formában történő nyomtatást. 

 

Amennyiben a megelőzés nem tud működni, törekedjünk az újrafelhasználható tárgyak 

választására, azok újrafelhasználásra. Néhány ötlet: 

 Ajándékozzuk tovább kinőtt ruháinkat vagy könyveinket! 

 Használjuk fel az újságpapírt pl. ablaküveg-tisztításra! 

 Befőttes üvegeinket töltsük újra nyáron befőzéseink során, vagy használjuk 

tárolóedényként őket! 

 Vásárláshoz vigyünk magunkkal bevásárló zacskót! 

 Használjuk a papírlap mindkét oldalát! 

 Az újságokat akár begyújtásra is használhatjuk! 

 

Mi van akkor, ha az újrafelhasználás sem járható út? Akkor marad az újrahasznosítás. 

Az újrahasznosítás az a folyamat, amikor tárgyaink nem az eredeti, hanem átalakított 

formában tudnak ismét hasznosak lenni számunkra. Amivel tudjuk segíteni az 

újrahasznosítást: 

 Gyűjtsük szelektíven hulladékainkat otthonainkban, munkahelyeinken! 

 Tartós tárgyaink (pl. mobiltelefon, laptop, hűtőszekrény) sokszor olyan alkatrészeket 

tartalmaznak, melyek újrahasznosíthatóak. Így azokat – használhatatlanná válva - 

adjuk le a hulladékudvarba, vagy azokon a helyeken, ahol tudjuk, hogy 

újrahasznosításra kerülnek. 
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Hulladékfajtáinkról... 

 

A hulladékok fajtái jelen oktatócsomag keretein belül: papír, műanyag, üveg, fém, 

szerves hulladék, ajándék, veszélyes hulladék és a vegyes (maradék). 

Papírgyűjtő 

 

Mi kerülhet bele? 

Iratok, papírlapok, füzetek, kartondoboz, újságok, szórólapok, papírcsomagolás, 

telefonkönyv, könyvek, minden, ami papírból készült és nem szennyezett.  

 

Mire figyeljünk a szelektálásnál? 

Figyeljünk a tűzőkapcsokra, gémkapcsokra, borítékok műanyag bélésére, ablakaira, 

mindarra, ami nem papír, illetve nem tiszta papír. A szelektíven gyűjtött papír ne legyen 

szennyezett étellel, olajjal, zsiradékokkal. 

 

Mit NE dobjunk bele? 

Azt a papírlapot, aminek a másik oldalára még lehet jegyzetelni, rajzolni. Használt 

papírzsebkendőt, kéztörlőt, szalvétát, szennyezett papírdobozt, pelenkát. Étellel, olajjal, 

zsiradékkal szennyezett papírokat. Vigyázat! Vannak olyan csomagolások, melyeket 

papírnak gondolnánk, pedig nem azok. Ilyenek a „csokis papírok”, az italos kartondobozok 

(tejes doboz, gyümölcsleves doboz). Ezt utóbbit mindenütt máshova kérik a szolgáltatók, 

hogy dobjuk. Az oktatócsomagban a műanyag gyűjtőben van a helye az italos 

kartondobozoknak. 

 

Mit csinálnak a szelektíven gyűjtött papírból? 

Újrapapír termékek készülnek a külön gyűjtött papírból. Pl: fénymásoló papír, boríték, 

papírtáska, tojástartó, kartondobozok, irodai eszközök, iskolai füzetek, hullámpapír, élvédők, 

papírcsövek. 

 

Amit az oktatócsomagban a papírgyűjtőbe tehetsz: 

Lásd a 14. oldal ábráját! 
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Amire érdemes mindeközben figyelned: 

Boríték - Az ablak részét eltávolítottad? 

Cukros papírzacskó - Teljesen üres? 

Desszertes papírdoboz - Nincs benne a műanyag tartó? MEGELŐZHETŐ, hogy 

hulladék legyen! Kerüld az agyoncsomagolt dolgokat! 

Díszcsomagoló papír - Felhasználható még? MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! 

Kerüld az agyoncsomagolást, vagy ha mégis csomagolni szeretnél, keress régi magazint, 

falinaptárat, ami szép. 

Használt fénymásoló papír - A másik oldala még használható? 

Hullámpapír- Nem szennyezett olajjal, zsírral, ételmaradékkal? 

Iskolás füzet - Van még benne üres oldal? Használd ki! 

Jegyzetfüzet - Van még benne üres oldal? Használd ki! 

Lisztes zacskó - Teljesen üres? 

Magazin – MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen. Minden ismerősöd olvasta már? 

Mosóporos doboz – Teljesen üres? 

Napilap- Tudod használni ablaktisztításra, begyújtásra? 

Papírdosszié- Használható még? 

Pizzás doboz - Nem szennyezett olajjal, zsírral, ételmaradékkal? 

Rajzlap - A másik oldala még használható? 

Reklámújság – MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Tényleg szükséged van rá? Ne 

vidd haza! És üzenj a postásnak, hogy nem kérsz reklámújságot! 

Tojásos doboz - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen. Kinek lehetne rá szüksége? 

 

 

 

 



ISKOLÁS FÜZET

NAPILAP

LISZTES ZACSKÓ

TAVALYI NAPTÁR

CUKROS PAPÍRZACSKÓ

JEGYZETFÜZET

REKLÁMÚJSÁG

MAGAZIN

LEJÁRT ÉVKÖNYV

RAJZLAP

PIZZÁS DOBOZ

PAPÍR HULLADÉK PAPÍRDOSSZIÉ

KÉPESLAP

BORÍTÉK DESSZERTES DOBOZ

TOJÁSOS DOBOZ

TEÁSDOBOZ

DÍSZCSOMAGOLÓ PAPÍRHULLÁMPAPÍR

MOSÓPOROS DOBOZ HELYESÍRÁSI SZÓTÁR ‘85

HASZNÁLT FÉNYMÁSOLÓ PAPÍR

RÉGI KRESZKÖNYV
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Műanyaggyűjtő 

 

Mi kerülhet bele? 

Üdítős vagy ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási műanyag flakonok és kupakjaik 

laposra taposva. Tiszta nejlon zacskók, műanyag táskák, fóliák. Kimosott tejes, tejfölös, 

joghurtos flakonok, poharak. Oktatócsomagunkban ide kerülnek a tisztára mosott italos 

kartondobozok (tejes vagy gyümölcsleves dobozok). 

 

Mire figyeljünk a szelektálásnál?  

Figyeljünk, hogy szennyezett hulladékot NE tegyünk a gyűjtőbe. A szelektív gyűjtésük előtt 

mossuk el azokat. A palackokat tapossuk laposra! 

 

Mit NE dobjunk bele? 

Szennyezett hulladékot.  

Vegyszeres flakon vagy műanyag doboz, szemüveg, gyerekjáték, videókazetta, CD/DVD, 

zsíros vagy olajos flakon, műszálas ruha, nejlonharisnya, plexiüveg, hungarocell, fogkefe.  

 

Mit csinálnak a szelektíven gyűjtött hulladékból? 

Földünk kőolajkészlete véges, ráadásul a műanyagok a természetben csak több száz év 

alatt bomlanak le, ezért környezetvédelmi szempontból többszörösen indokolt 

hasznosításuk. 

A szelektív hulladékgyűjtőbe dobott PET palackokból többek között polár pulóver, műanyag 

tojástartó készül. A flakonokból műanyag ládák, kerti padok, csövek, vödrök, virágcserepek, 

gyeprácsok, alkatrészek. A fóliákból szemeteszsák készül.  

 

Amit az oktatócsomagban a műanyaghulladék-gyűjtőbe tehetsz 

Lásd a 17. oldal ábráját! 
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Amire érdemes mindeközben figyelned: 

 

Ásványvizes palack - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! A csapvíz 

fogyasztásához nem kell flakont előállítanunk, szállítanunk a vizet, majd eldobni egy szinte 

soha le nem bomló műanyag flakont. Vizsgálatok igazolták, hogy a csapvíz az ország 

legtöbb helyén egészségesebb, mint a boltban kapható palackos vizek. Ha már megvettük, 

akkor vizsgáljuk meg, hogy mire használható még a palack. Tudsz benne teát vinni a 

suliba? 

Citromleves flakon - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Miért vásárolnál a talán 

soha le nem bomló műanyag flakonban citromlevet, mikor a citrom egészen természetes 

formájában is kapható? 

Csomagolt kenyér zacskója - Mire használható még? Tárolásra? 

Ételdoboz - Használható még? Étel tárolására? 

Gyümölcsleves doboz - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Tudnál gyümölcslevet 

venni a helyi gazdáktól esetleg nagyobb kiszerelésben vásárolni? Esetleg műanyag 

flakonban? 

Jégkrémes doboz - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Készíts bele újra fagyit 

házilag! Mire lehetne még használni ezt a dobozt? Ételtárolásra? 

Margarinos doboz - Mire használható még? Tárolásra? 

Mosószeres flakon - Mire használható még? Viráglocsolásra? 

Nejlon szatyor - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Vászontáskával, kosárral 

kiváltható. Ha azonban már van nejlon szatyrod, vizsgáld meg, hogyan használható még? 

Bevásárláshoz esetleg? 

Nejlon zacskó - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Használj helyette pl. 

papírzacskót, ételdobozt. Tudod még valamire használni? 

Öblítős flakon - Használható még? Viráglocsolásra? 

Tejes doboz - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Tudnál zacskós vagy műanyag 

flakonban lévő tejet vásárolni? Van a közeledben esetleg egy tejautomata vagy egy gazda, 

akitől tudsz tejet vásárolni? 

Tejfölös pohár - Mire használható még? Palántázáshoz? 

Üdítős palack - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Otthonról tudsz vinni 

magaddal a suliba vizet, teát vagy szörpöt egy kulacsban? Ha már megvetted, akkor 

gondold végig, hogy mire használható még a palack? Tudsz benne teát vinni a suliba?  

Vajkrémes doboz - Használható még? Tárolásra? Palántázásra? 

 

 



TEJES FLAKON

CUKORKÁS ZACSKÓ

VAJKRÉMES DOBOZ

ÖBLÍTÕS FLAKON

TUSFÜRDÕS FLAKON

TEJFÖLÖS POHÁR

NYLON ZACSKÓ

TEJES DOBOZ

CITROMLEVES FLAKON

JOGHURTOS POHÁR

ÜDÍTÕS PALACK

M Û A N YA G
H U L L A D É K

ÉTELDOBOZ

TEJESZACSKÓ JÉGKRÉMES DOBOZ

NEJLON SZATYOR

ECETESFLAKON

GYÜMÖLCSLEVES DOBOZMARGARINOS DOBOZ

CD-TOK MOSÓSZERES FLAKON

CSOMAGOLT KENYÉR ZACSKÓJA

ÁSVÁNYVIZES PALACK
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Üveggyűjtő 

 

Mi kerülhet bele? 

A gyűjtőedényekbe csak öblösüvegeket szabad elhelyezni (síküvegeket nem). 

Belekerülhet italos-, befőttes, parfümös és egyéb öblösüveg. 

 

Mire figyeljünk a szelektálásnál? 

Az üvegpalackokról a zárókupakokat el kell távolítani és kiöblítve kell a gyűjtőedényekbe 

helyezni. A fehér (áttetsző) és a színes (zöld és barna) üvegek gyűjtése sokszor külön-külön 

edényben történik. A visszaváltható üvegeket lehetőség szerint vigyük vissza, mert a 

palackok újratöltése az újrahasznosításnál környezetkímélőbb megoldás. 

 

Mit NE dobjunk bele? 

A visszaváltható üvegeket. Az üvegek kupakjait. Ablaküveget, tükröt, villanykörtét, hőálló 

üvegtálat, szemüveget, neoncsövet, orvosságos üveget, porcelánt, kerámiát. 

 

Mit csinálnak a szelektíven gyűjtött hulladékból? 

Az üveggyárakban a hulladéküveget újra beolvasztják és üveget készítenek belőle. A színes 

üveget apróra zúzva cementtel, vagy bitumennel keverve útépítés során az útfelületre 

hengerlik, ezzel érdesítve az útfelületet. Az üvegekből hő- és hangszigetelő anyagot is 

készítenek. 

 

Amit az oktatócsomagban az üveghulladék-gyűjtőbe tehetsz: 

Lásd a 19. oldal ábráját! 

 

Amire érdemes mindeközben figyelned: 

 

Bébiételes üveg - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Tudod még 

használni valamire? Tároláshoz? 

Befőttes üveg - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Tudod még 

használni valamire? Befőzéshez? Tároláshoz? 

Pezsgős üveg - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Tudod még 

használni valamire? Befőzéshez? 

Szörpös üveg - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Tudod még 

használni valamire? Befőzéshez? 

 



BÉBIÉTELES ÜVEG

PEZSGÕS ÜVEG

Ü V E G

BEFÕTTES ÜVEG

SZÖRPÖS ÜVEG



20 

Fémgyűjtő 

 

Mi kerülhet bele? 

Alumínium italos doboz, alufólia, fém konzervdobozok, fém zárókupakok, fém szerszámok, 

edények, eszközök. 

A nagyobb fémtárgyak leadásából zsebpénzedet is tudod gyarapítani. Keresd meg 

lakóhelyed környékén a fémátvevő vállalkozásokat! 

 

Mit NE dobjunk a fémgyűjtőbe? 

A festékkel szennyezett fémdobozokat a hulladékudvarokban adhatjuk le. 

 

Mi lesz a szelektíven gyűjtött fémhulladékkal? 

Az alumínium italdoboz a leggazdaságosabban hasznosítható csomagolóanyag, 

beolvasztása 95%-os energia-megtakarítást eredményez. 

A hulladékvasból járműipari alkatrészeket gyártanak, illetve az építőipar számára is 

nélkülözhetetlenek. Autópálya-, híd-, és épület kivitelezésnél mindig használják ezen 

acéltermékeket. 

 

Amit az oktatócsomagban a fémhulladék-gyűjtőbe tehetsz: 

Lásd a 21. oldal ábráját! 

 

Amire érdemes mindeközben figyelned: 

Kólás aludoboz - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Válasszunk környezetbarát 

csomagolást, ami kevesebb energiafelhasználással jár (pl. műanyag flakon). 

Konzervdoboz - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Használható még? Tárolásra? 

Sörös aludoboz - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Válasszunk környezetbarát 

csomagolást, ami kevesebb energiafelhasználással jár (pl. viszaváltható üveg) 

Üdítős aludoboz - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Válasszunk környezetbarát 

csomagolást, ami kevesebb energiafelhasználással jár (pl. műanyag flakon). 

 

 

 

 



KÓLÁS ALUDOBOZ

KONZERVDOBOZ

HORPADT LÁBAS

ROZSDÁS FÉMTÁLCA

F É M

ÜDÍTÕS ALUDOBOZ

VASDARABOK

SÖRÖS ALUDOBOZ

SZEGEK ELTÖRT FÛRÉSZ
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Szerves hulladék 

 

Mi kerülhet a szerves hulladék gyűjtőbe? 

Konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, kávézacc, teafű (tasakkal is), tojáshéj (összetörve), 
kezeletlen papír (kisebb mennyiségben),gallyak, falevelek, fű, sövények, bokrok nyírásából 
származó nyesedékek (ezeket a gyorsabb komposztálódás érdekében érdemes apróra 
vágni), egyes gyomnövények (amennyiben még nem hoztak magot), kartonpapír, fa hamu, 
elhervadt virágok (vágott és cserepes egyaránt, földlabdástól), megunt növények, 
növényevő állatok ürüléke (javasolt szénával vagy hasonlóval jól elkeverni, illetve vastagabb 
növényi réteg alá elhelyezni a szagok elkerülése végett) 

 

Mire figyeljünk a szelektálásnál? 

A nagyobb ágakat aprítsuk fel. Törekedjünk a minél kisebb méretre való aprításra, zúzásra, 

mert az gyorsítja a komposztálódás folyamatát. 

 

Mit NE dobjunk bele? 

Dió- és a (vad)gesztenyefák levelei, fenyők tűlevelei (2-3 év szükséges a növekedésgátló, illetve 
a savas tartalmuk lebomlásához, de néhány levél vagy ág nem okoz gondot), beteg növényi 
részek, felmagzott gyomnövények, húsevő állatok ürüléke, állati tetemek, csont, hús, főtt ételek 
maradéka, kövek, műanyagok, fémek, üveg, gumi, építési törmelék, festék, vegyszer, veszélyes, 
illetve radioaktív hulladék. 

 

Mit csinálnak a szerves hulladékból? 

Komposztálható, vagyis kint a természetben halomba gyűjtve némi odafigyeléssel mi 

magunk is komposztot állíthatunk elő szerves hulladékainkból. A komposzt pedig 

virágföldként jól hasznosítható. 

 

Amit az oktatócsomagban a fémhulladék-gyűjtőbe tehetsz: 

Lásd a 23. oldal ábráját! 

 

Amire érdemes mindeközben figyelned: 

Teafilter - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! A teafilterhez a teafüvön kívül kell 

még papír, cérna és egy kis fémkapocs is. Nekünk azonban csak a teafűre van 

szükségünk. Válasszunk szálas teát, ami környezetbarátabb, és gyakran jobb minőségű is 

egyben! 
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Ajándék 

Ajándék szelektív gyűjtő nem létezik, de otthon vagy az iskolában csinálhatunk egy olyan 

dobozt vagy kosarat, amibe beletesszük az ajándéknak szánt tárgyakat, majd odaadhatjuk 

rászorulóknak, kisebb gyerekeknek, rokonoknak, barátoknak vagy akár szomszédoknak is. 

Próbáljuk eljuttatni olyan emberekhez, csoportokhoz vagy szervezetekhez, akinek 

szükségük van a felajánlott tárgyakra. De eladhatjuk különféle internetes oldalakon is. 

 

Mi lehet ajándék? 

Minden olyan tárgy, ami még használható valamilyen módon. Akár hasonló funkcióval, mint 

az eredeti (pl. könyv, társasjáték), akár azt megváltoztatva (pl: ruhából rongyszőnyeg). 

 

Mire figyeljünk az ajándékkal kapcsolatban? 

Csak olyan tárgy kerüljön bele, amiről azt gondoljuk, hogy más örülne neki, mert hasznos 

számára. 

 

Mit NE ajándékozzunk el? 

Ne ajándékozzunk koszos, szakadt, sérült, hiányos tárgyakat. Fontos szempont, hogy csak 

olyan tárgyat ajándékozzunk tovább, aminek mi is örülnénk. 

 

Amit az oktatócsomagban érdemes elajándékozni 

Lásd a 25. oldal ábráját! 

 

MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Tárgyaink elajándékozása a hulladékképződés 

megelőzésének egy módja, hiszen így a lerakás helyett a tárgyak egy új gazdánál tovább 

hasznosulnak.  
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Veszélyes hulladék 

 

Mely hulladékok minősülnek veszélyesnek ill. igényelnek speciális kezelést? 

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), 

fénycsövek és világítótestek, szárazelemek, akkumulátorok, használt sütőzsiradék és 

göngyölege, fáradt olaj és göngyölege, gyógyszerek, vegyszerek, autógumi, festékes 

dobozok. 

 

Mit tehetünk veszélyes hulladékainkkal? 

A veszélyes hulladékok többsége leadható a hulladékudvarokban. 

 

Mi a hulladékudvar? 

A lakossági hulladékudvarok szakképzett személyzet által működtetett, zárt hulladékátvevő 

helyek, ahol a háztartásokban keletkező, anyagfajtánként elkülönítetten gyűjtött veszélyes, 

speciális kezelést igénylő, valamint csomagolási hulladékok átvételét végzik. 

A hulladékudvarok elsődleges célja a hulladékok anyagában történő hasznosítási arányának 

javítása, valamint a veszélyes hulladékok környezetbe jutásának megakadályozása 

 

Milyen veszélyes hulladékot NE vigyünk a hulladékudvarba? 

A hulladékudvar nem fogad mást csak az általa meghatározott hulladékokat. Többnyire NEM 

fogadja a megmaradt vegyszereket, gyógyszereket. 

 

Mit történik a hulladékudvarban leadott veszélyes hulladékokkal? 

A veszélyes anyagok komoly környezeti problémát jelentenek, ártalmatlanításuk csak 

szakszerű hulladékkezelési eljárással lehetséges. A hulladékudvarok veszélyes hulladékai 

újrahasznosításra, ártalmatlanításra kerülnek, megelőzve így a környezeti károkozást. 

 

Az oktatócsomagban veszélyes hulladéknak minősülnek az alábbi hulladékok: 

Lásd a 28. oldal ábráját! 
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Amire érdemes mindeközben figyelned: 

Akkumulátor – Már nem tölthető? Add le a hulladékudvarba! 

Elem - Dobd az iskolai elemgyűjtő edénybe! MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! 

Használj elem helyett tölthető akkumulátorokat!  

Elhasznált sütőolaj – Add le egy MOL kútnál vagy a hulladékudvarba! 

Energiatakarékos izzó – Vigyázz, el ne törjön! Mérgező higany gőzök szabadulnak ki 

törés esetén. Add le a hulladékudvarba! MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! 

Használj inkább újrahasznosítható led lámpát! 

Festékesdoboz - Add le a hulladékudvarba! 

Gyógyszerek – Add le egy gyógyszertárban! 

Hűtőberendezés- Használható még? Ha nem, add le a hulladékudvarba! 

Számítógép és kábelei - Add le a hulladékudvarba! MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék 

legyen! Használd őket egészen élettartamuk végéig!  

Telefon és telefontöltő - Add le a hulladékudvarba! MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék 

legyen! Használd őket egészen élettartamuk végéig!  

TV, monitor – Használható még? Elajándékozható? Ha nem, add le a hulladékudvarba! 
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28



29 

Vegyes hulladékgyűjtő 

 

Mi kerülhet a vegyes hulladékgyűjtőbe? 

Tulajdonképpen szinte minden háztartási hulladékunk belekerülhet. Természetesen, ami 

szelektíven gyűjthető, azt jobb, ha inkább a fentiek szerint szelektíven gyűjtöd. Így legalább 

anyagában hasznosul. 

  

Mire figyeljünk a szelektálásnál?  

Minden esetben gondoljuk át, hogy lehet-e az adott hulladékot szelektív hulladékgyűjtőbe 

dobni. 

 

Mit NE dobjunk bele? 

Veszélyes hulladék, sitt, lom (pl. bútorok, autógumik, olaj, építési törmelék) 

 

Mit csinálnak a vegyes hulladékkal? 

A vegyesen gyűjtött hulladékok a hulladéklerakókban végzik, melyek hihetetlen mértékben 

növekedve egyre nagyobb helyet foglalnak el Földünkön. És várják ….. mit is??? 

 

Amit az oktatócsomagban a vegyes hulladékgyűjtőbe dobhatsz: 

Lásd a 30. oldal ábráját! 

 

Amire érdemes mindeközben figyelned: 

Folpack - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Csomagolásra használj többször is 

használható dobozt tetővel! 

Használt papírzsepi - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Használj többször is 

használható ruhazsebkendőt! 

Műanyag evőeszköz - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Kerüld azon helyeket, 

ahol műanyag evőeszközt biztosítanak az étel elfogyasztásához. Otthon mindig a könnyen 

tisztítható evőeszközök használata a zöldebb megoldás. 

Penészes kenyér - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Tervezd meg, mikor mit 

eszel, és eszerint tervezd a mennyiségeket is. Ha túl sok kenyered gyűlik össze, a 

rászorulókra is gondolhatsz, de le is fagyaszthatod. 

Romlott étel - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Tervezd meg, mikor mit eszel, és 

eszerint tervezd a mennyiségeket is. Ha túl sok ételed gyűlik össze, a rászorulókra is 

gondolhatsz, de le is fagyaszthatod. 

Zsíros pizzás doboz - MEGELŐZHETŐ, hogy hulladék legyen! Az ételkiszállítás helyett 

készíts otthon ételt, ami egészségesebb, környezetbarátabb és közben még ügyesebb is 

leszel. 
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