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Tanulási célkitűzések 

A modul elsajátítása során megszerezhető 

szaktudás/készségek/kompetenciák leírása  

 

Ezen modul elolvasása után tudni fogod, hogy 

hogyan figyelj oda az anyagtakarékosságra és ez 

által a környezetvédelemre. Látni fogod az 

anyagpazarlás következményeit és negatív 

környezeti hatásait. 

Időigény 

A modul elsajátításához szükséges becsült idő  

Körülbelül három alkalommal 2x45 perc órányi 

tanulás szükséges ezen modul tartalmának 

elsajátításához, a feladatok elvégzéséhez. 

Ütemterv 

Haladás a modulban, az anyag megtanítása 

 

Az ajánlott haladás a modulban a leírt 

sorrendnek megfelelően van szerkesztve. 

Először a tanagyag elméleti ismereteinek 

átadása, a probléma felvázolása zajlik. Ezt 

követően a gyakorlati példák, esettanulmányok, 

jó példák bemutatása. Az oktatást követően a 

modulhoz kapcsolódó önellenőrző teszt 

kitöltésével zárul a tananyag. 
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Bevezetés 

 
Igen aktuális probléma az éghajlatváltozás. A XX. század során a globális átlaghőmérséklet 0,7 

Celsius fokkal emelkedett. Ha nem változtatunk és továbbra is a fosszilis energiaforrásokra 

támaszkodva visszajuttatjuk ezen erőforrásokat – kőolaj, földgáz és szén – a légkörbe, akkor ennek 

visszafordíthatatlan következményei lehetnek. Összefogással, tudatos gondolkodással azonban 

megakadályozhatjuk a túlfogyasztás és a pazarlás szokását és támogathatjuk a megújuló energiaforrást 

felhasználó/támogató ipari szektorokat.  

 

 

Forrás: https://www.agrarszektor.hu/europai-unio/megnyilt-a-zold-forras-palyazat-milliokra-

palyazhatnak-a-civilek.1334.html 

 

Az anyagtakarékosságnak és szelektív hulladékgyűjtésnek nagy szerepe van a környezetvédelemben. 

Azáltal, hogy kevesebb szemetet termelünk kíméljük a környezet, a szelektív hulladékgyűjtéssel és 

újrahasznosítással nemcsak a szemét mennyiségét csökkentjük, de az energiaforrásokat is védjük. 

Ugyanez igaz a komposztálásra is, ahol felesleges szeméttermelés helyett tápanyagban gazdag 

humuszt hozhatunk létre házilag, mindössze kis odafigyeléssel és néhány apró szabály betartásával. 

 

A szelektív hulladékgyűjtés és az anyagtakarékosság egy olyan lehetőség, ami minden 

személy/háztatás számára megvalósítható, így ha lokálisan beépül az életünkbe, akkor annak 

globálisan érezhető lesz a hatása. Nem véletlenül született a mondás: „Gondolkodj globálisan, 

cselekedj lokálisan!” 

https://www.agrarszektor.hu/europai-unio/megnyilt-a-zold-forras-palyazat-milliokra-palyazhatnak-a-civilek.1334.html
https://www.agrarszektor.hu/europai-unio/megnyilt-a-zold-forras-palyazat-milliokra-palyazhatnak-a-civilek.1334.html
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1 Szalayné Kovács Eszter: Hulladékok, hulladékok fajtái, gyűjtése 
2 Szalayné Kovács Eszter: Hulladékok, hulladékok fajtái, gyűjtése 

Szelektív hulladékgyűjtés 

 
Ahhoz, hogy megértsük a szelektív hulladékgyűjtést, fontos, hogy ismerjünk, pár fogalmat.  

 

Szemét: Az olyan haszontalanná és vegyesen tárolt, szétszórt anyagok, holmik, amiket tulajdonosa 

nem tud vagy nem akar tovább használni, felhasználni. A szemét minden olyan anyag és energia, amit 

a „használd és dobd el” gondolkodásmód alapján annak ítélünk meg.1 

 

Hulladék: A hulladék kifejezés egy gyűjtőfogalom, egy néven nevezi az ember közvetlen 

környezetéből valamilyen ok miatt eltávolításra szánt olyan anyagokat, amelyek újabb feldolgozás 

után újrahasznosíthatók.2 

 

A fenti két fogalomból is látszik, hogy nagyon nagy eltérés van szemét és hulladék között.  

 

Történelmi áttekintés  

A hulladékok megjelenése egyidős az emberiséggel, már a természeti népek életében is megjelent a 

hulladék, azonban problémát csak a letelepedéssel kezdett okozni. Ekkor még igen kis mértékről 

beszélünk, azonban az ipar fejlődése és később az ipari forradalom vezetett oda, hogy az emberiség 

olyan termékeket kezdett gyártani, amik később nem voltak újrahasznosíthatók, hanem szemétként 

végezték. Súlyosbították a helyzetet a XIX-XX. században megjelenő szintetikus műanyagok, melyek 

a természetbe kerülve nagyon lassú lebomlásuk miatt hatalmas terhelést jelentenek globális szinten.  

 

Jelenleg a szemét tárolása nem megoldott globális probléma, gondoljunk csak a Csendes óceán 

felszínén úszó hatalmas vegyes összetételű – nagy mennyiségben műanyagot is tartalmazó – 

szemétszigetre, amely hatalmas veszélyt jelent az óceáni élővilágra. Jelenleg öt szemétszigetről 

tudunk a föld óceánjain. A Csendes-óceán déli részén 2017-ben fedeztek fel egy 2,5 millió 

négyzetkilóméter kiterjedésű szemétszigetet. Viszonyításképpen Magyarország 27-szer férne el erre a 

területre. 
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Forrás: https://phys.org/ 

 

A szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás, illetve bizonyos műanyag termékek (zacskó, 

szívószál) mellőzése vagy alternatív helyettesítése az emberiség közös érdeke. A lakosságnak nem 

csak abban van szerepe, hogy szelektíven gyűjtse a hulladékot, hanem abban is, hogy kevesebb olyan 

terméket vásároljon, ami hulladékot termel.  

 

Az alábbiakban összegyűjtöttünk olyan praktikákat, melyekkel sokat tehetünk a környezetünkért és a 

hulladék termelés csökkentéséért 

 eldobható műanyag zacskók helyett használjunk vászontasakot, abba vásároljunk zöldséget, 

gyümölcsöt, péksüteményt 

 ne vegyünk minden vásárlásnál műanyag vagy papír zacskót, gondolkozzunk előre 

vásárláshoz mindig vigyünk kosarat vagy vászonzacskót 

 használjunk csomagolásmentes boltokat, ahol pl. tisztítószeres flakonokat tudunk újra tölteni 

csökkentve ezzel a hulladéktermelést 

 a veszélyes hulladékokat mindig kezeljük külön, adjuk le az olyan hulladékudvarokban, ahol 

szakszerűen biztosított a kezelésük 

 komposztáljunk otthon a szerves hulladék újrahasznosítása érdekében 

 használt ruhákat sose dobjunk ki, a jó állapotúakat adományként adjuk oda rászorulóknak 

(Máltai Szeretetszolgálat, Adományboltok) a szakadt/foltos/rossz állapotú ruhákat pedig 

adjuk le (pl. H&M ruhagyűjtés kampány keretében), hogy új termékek, környezetbarát 
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kollekciók vagy háztartási törlőkendők készüljenek belőlük 

 ne vegyünk új ruhákat, hanem járjunk ruhacserékre, használt ruha üzletekbe, ezzel is 

visszaszorítva a felesleges termelést/pazarlást 

 

Összefoglalva tehát látható, hogy szelektív hulladékgyűjtés egyre fontosabbá válik napjainkban. A 

szelektív hulladékok külön gyűjtve újrahasznosíthatók, azaz az összegyűjtés után újra felhasználhatók 

nyersanyagként. Az újrahasznosítás révén megvédhetjük természeti erőforrásainkat és a 

környezetünket, hiszen nem szükséges újabb fémeket kitermelni a földből és újabb fákat/erdőket 

kiirtani. Fontos látni, hogy a hulladékok szelektív gyűjtése nélkül az újrahasznosítás sajnos nem 

lehetséges. A szelektív hulladékgyűjtéshez speciális, színnel jelölt konténerek állnak rendelkezésre 

mind az egyéneknek, mind a cégeknek, így ha a hulladékokat külön gyűjtjük, sokat tehetünk egy 

egészségesebb és fenntarthatóbb tudatos életért valamint a környezetvédelemért. 

 

 

Forrás: https://obuda.hu/blog/zoldoldal_uj/szelektiv-hulladekgyujto-szigetek/ 

 

Hulladéktípusok 

 
Az alábbiakban bemutatjuk a legfőbb szelektíven gyűjthető hulladéktípusokat, a hozzájuk kapcsolódó 

legfontosabb információkat, tudnivalókat. Kiemelt fontosságú a szelektív hulladékok gyűjtésével 

kapcsolatban, hogy a kihelyezett konténerekbe tiszta és nem szennyezett hulladékot tegyünk csak. Ha 

elmossuk a hulladékot, akkor ezt összegyűjtés után tegyük, ne folyó vízben, hanem víztakarékossági 

szempontból egy lavórban átöblítve. Abban az esetben, ha nagyon szennyezett (olajos, zsíros) 
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hulladékkal van dolgunk és sok vizet emésztene fel az elmosása, akkor lehet környezetkímélőbb az 

adott hulladékot szemétként kezelni.  

 

 

Forrás: https://www.fkf.hu/budapest-szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszere 

 

 

 

 

 

Fontos megemlíteni, hogy Magyarországon nem lehet egyértelműen megmondani, hogy mit hol kell 

gyűjteni, erre pontos választ a lakhely szerinti önkormányzat vagy a közszolgáltató tud adni. Példa 

erre az italoskarton gyűjtése, melynek a gyűjtése városonként eltérhet, Budapesten a papír 

konténerben kell gyűjteni, vidéken több helyen pedig a műanyagos konténerbe kell elhelyezni ezt a 

fajta hulladékot. 

Ha valamilyen szemétről nem tudjuk, hogy hova dobható vagy egyáltalán azt, hogy szelektíven 

gyűjthető-e inkább tájékozódjunk, segítsük ezzel a hulladékkezelők munkáját és az eredményes 

feldolgozást. 
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Műanyag 
Magyarországon általában citromsárga színű szelektív konténerbe gyűjtjük a műanyag hulladékot 

együttesen a fém hulladékkal. A konténerekbe lehet tenni ásványvizes és üdítős palackokat, tejfölös és 

joghurtos poharakat, műanyag zsákokat, csomagolóanyagokat. Ne tegyünk soha vegyszeres, olajos 

vagy egyéb szennyezett műanyagot, fogkefét, műanyag játékot, videókazettát, kazettát, Cd-t, DVD-t a 

gyűjtőkbe. A jobb helykihasználás érdekében mindig nyomjuk össze a hulladékokat, hogy kevesebb 

helyet foglaljanak, így  több hulladék elférjen a konténerben. 

 

Forrás: http://ecolounge.hu/zoldmotor/jo-es-rossz-muanyagok 

 

A műanyagoknál fontos beszélni a különböző műanyag típusokról. A fenti jelölések megtalálhatóak a 

termékeken és ezek alapján tudjuk eldönteni, hogy az adott termék melyik csoportba tartozik. A fenti 

csoportok közül nem mindegyik gyűjthető a citromsárga konténerekbe, így figyeljünk oda, 

tájékozódjunk, vegyük fel a kapcsolatot az illetékes szervezetekkel kérdés esetén.  

Papír  
Magyarországon általában kék színű szelektív konténerbe kell gyűjteni a papír hulladékot. A papír 

hulladékra is érvényes, hogy csak akkor újrahasznosítható, ha nem szennyezett. Ezért nagyon fontos, 

hogy ne tegyünk olyan papírhulladékot a szelektív gyűjtőbe, amely zsíros, olajos, ételmaradékos. 

Használt papírszalvétát, papírtörlőt és papírzsebkendőt és hőpapírt (blokk, nyugta) se tegyünk 

szelektív papír gyűjtő konténerbe. Tehetünk a gyűjtőbe újságot, kartondobozt lapítva, szórólapokat, 

régi telefonkönyveket, tiszta papírtasakot, tojástartót, hullámpapírt, csomagolópapírt, 

borítékokat…stb. Vigyázni kell, hogy ne tegyünk műanyag- vagy fémfóliás, illetve egyéb kevert 

papírt a gyűjtőkonténerbe, illetve, hogy a dobozok ragasztócsíkját, a tejes dobozok kupakját és a spirál 

füzetből a spirált eltávolítsuk mielőtt a szelektív konténerbe helyezzük. Kivételt képez ez alól néhány 

italos doboz, mint például a tej- és gyümölcsleves dobozok, melyek ugyan tartalmazhatnak fém- vagy 

műanyag fóliát, mégis a szelektív papír vagy műanyag (településenként eltérő) konténerben gyűjtjük 

őket. 

http://ecolounge.hu/zoldmotor/jo-es-rossz-muanyagok


   

10 

  

 

Fém 
Magyarországon a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés esetén citromsárga színű, míg a szelektív 

gyűjtőszigetek esetén a szürke színű konténerbe kell helyezni az újrahasznosítható fém hulladékot. A 

fém gyűjtőkonténerbe lehet tenni: alumínium konzervet, alumínium fóliát, fém 

dobozokat/konzerveket. Ennél a konténernél is nagyon fontos, hogy csak elöblített/mosott fémet 

tegyünk bele.  Sose tegyünk szennyezett, olajos, festékes vagy vegyszeres fémet a gyűjtőbe. Továbbá 

itt is fontos, hogy a helykihasználás miatt nyomjuk össze a hulladékot mielőtt elhelyezzük a 

konténerbe. Magyarországon vannak olyan gyűjtőautomaták, ahol a fém italosdobozok 

visszaváltásáért még ellenértéket is kapunk, általában 1-4 Ft-ot darabonként. 

Üveg 
Két fajta üveget különböztetünk meg hulladék szempontból: létezik a fehér (színtelen) üveg és a 

színes üveg. Zöld színű szelektív konténerbe kell gyűjteni a színes üveget és fehér színű szelektív 

konténerbe kell gyűjteni a színtelen üveget. Találkozhatunk olyan gyűjtővel ahol a két különböző 

üvegfajtát külön konténerben kell gyűjteni, de olyan is létezik, ahol viszont együtt gyűjtik a két fajtát. 

Nagyon fontos, hogy az üvegeket kupak nélkül dobjuk a gyűjtőbe. Lehet tenni a konténerbe 

különböző féle üvegeket – barna, zöld, fekete, sárga – még akkor is ha azok töröttek. Soha ne tegyünk 

a konténerbe: ablaküveget, tükörüveget, autó szélvédőjét, kerámiát, porcelánt, neoncsövet, 

villanykörtét, szemüveget és olajjal, vegyszerrel vagy bármilyen gyógyszerrel szennyezett üveget. 
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Forrás: http://szelektiv.korosszog.hu/mit-es-hova/ 

Hulladékudvarban leadható szelektív hulladékok 
Vannak olyan szelektíven gyűjthető hulladékok, amiket konténerben nem tudunk gyűjteni, viszont 

hulladékudvarokban leadhatók. Ilyen például a hungarocell, bizonyos elektronikai termékek, 

neoncsövek, villanykörték, kábelek, használt sütőolaj és bizonyos veszélyes hulladékok. Mindig 

tájékozódjunk a lakhelyünkön illetékes szervezetekről ezen hulladékok kezeléséről és a 

hulladékudvarban leadás lehetőségéről és feltételeiről.  

 

 

Veszélyes hulladékok 
Külön kategóriát képeznek a hulladékok között a veszélyes hulladékok.  A veszélyes hulladék egy 

olyan típusú hulladékfajta, mely potenciális vagy jelentős veszélyt jelent az egészségre vagy a 

környezetre.  
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Forrás: https://gyorihirek.hu/veszelyes-hulladekgyujtes-komaromban/ 

 

Nagyon fontos, hogy a veszélyesnek minősülő hulladékokat külön gyűjtsük és elkülönítetten kezeljük. 

Számos szervezet van, akik foglalkoznak veszélyes hulladékokkal. Ami nagyon fontos, hogy teljesen 

elkülönítsük, és soha ne keverjük szelektív vagy vegyes háztartási szeméttel.   

 
A háztartásokban leggyakrabban előforduló veszélyes hulladékok és a főbb kategóriák jellemzői, 

legfontosabb tudnivalók: 

 

Elemek, akkumulátorok 
Évente több mint 800 000 tonna gépjármű akkumulátor, 190 000 tonna ipari akkumulátor és 160 000 

tonna fogyasztói akkumulátor kerül be az Európai Unióba. Fontos tudni, hogy sok összetevő az ilyen 

akkumulátortokból újrahasznosítható, így elkerülhetjük a környezetre veszélyes anyagok káros 

kibocsájtását, sőt elősegíthetjük az újrafelhasználást fontos termékekbe. Sajnos azonban ezt sokan 

nem tudják, és kevés akkumulátort adnak le megfelelően és hasznosítanak újra, ami megnöveli 

egyrészt a veszélyes anyagok felszabadulásának kockázatát, illetve az erőforrások pazarlását másrészt 

a környezetszennyezést. 

 

Háztartási felhasználásból eredő fáradt olaj  
Magyarországon igen számottevő a háztartások olaj fogyasztása köszönhetően többek között a sok 

rántott ételnek. Sokan a használt olajat egyszerűen leöntik a lefolyón, ami nagyon nem helyes, 

egyrészt mert problémákat okozhat a lefolyóval, másrészt pedig azért mert ez a módszer igen káros és 

környezetszennyező. Az olaj megtapadhat a lefolyócsőben és ahol összegyűlik nagyobb 

mennyiségben ott dugulást tud okozni a vezetékben. Ennél sokkal nagyobb probléma, hogy egy 

liternyi fáradt olaj egymillió liter édesvizet tud szennyvízzé változtatni. A fáradt olaj helyes kezelése, 

hogy leszűrjük az olajat eltávolítva ezzel az esetleges ételdarabokat belőle és zárható edényben 

gyűjtjük. Magyarországon a hulladékudvarok mellett például a MOL-nál is van lehetőség a fáradt olaj 

leadására. 

 

Mérgező-, vegyi anyagokat tartalmazó palackok, műanyag tárolók  
A mérgező, toxikus vagy vegyi anyagokat tartalmazó műanyag palackokat, üvegeket elkülönítetten 

kell kezelni és nem szabad a szelektív vagy a vegyes háztartási hulladékkal együtt gyűjteni. 

Leadásukról előre tájékozódni kell és speciális gyűjtő pontokon vagy hulladékudvarokban van 

lehetőség gyűjteni őket, ahol környezetbarát módon tudják kezelni és feldolgozni őket. 

 

https://gyorihirek.hu/veszelyes-hulladekgyujtes-komaromban/


   

13 

  

 
Forrás: https://hirmondo.budakeszi.hu/a-veszelyeshulladek-gyujtes/ 

 
 

Elektronikai hulladékok 
Az olyan elektromos és elektronikus hulladékok, mint a TV, számítógép, mobiltelefon mennyisége 

dinamikusan növekedik. Ezen iparágak fejlődésével azonos arányban nő az éves hulladék 

mennyisége. Ezek a hulladékok is súlyos egészségügyi és a környezeti problémát okozhatnak ezért 

fontos a kezelésük és szakértő feldolgozásuk.  

 

 

Gyógyszerek 
A háztartásokban nagy mennyiségben fordulnak elő nem használt/lejárt gyógyszerek. A gyógyszerek 

is a leggyakrabban előforduló veszélyes hulladékok közé tartoznak, így külön kell gyűjteni és kezelni 

őket. Lehetőség van ezeket a gyógyszereket gyógyászati visszavételi pontokon leadni, ahol 

biztonságos és környezetkímélő módon semmisítik meg őket. Ilyen pont lehet patikákban, 

kórházakban vagy klinikákon. 

 

A szerves hulladék és a komposztálás 

 
A szerves hulladék a szelektíven gyűjthető hulladék egy fontos fajtája. Fontos tudni, hogy minden, 

ami élt az le tud bomlani. Szervesnek számít minden lebomló növényi vagy állati eredetű hulladék. 

A komposztálás egy egyszerű, gyors és olcsó biológiai folyamat, mely a konyhai és kerti szerves 

hulladékot átalakítja értékes és tápanyagokban gazdag humuszszerű anyaggá. Előnye, hogy házilag is 

könnyű mind az elkészítése, mind a használata. A komposztálás nagyon egyszerű és jelentős folyamat 

nem csak azért, mert segíthet gazdag talajt létrehozni a növényeknek, hanem azért is, mert 

környezetbarát. A komposztálás mindemellett segít csökkenteni a hulladékok mennyiségét. Ha 

komposztálsz, segítesz újrahasznosítani a szerves növényi hulladékokat egy hasznos, környezetbarát 

anyaggá. 
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A komposztálás két fő típusa 
 Hideg komposztálás: Ez a legegyszerűbb mód a komposztálásra, csak össze kell gyűjteni a 

szerves hulladékokat elkülönítve a többi hulladéktól egy külön konténerbe. A szerves 

anyagok a következők: gyümölcs és zöldséghéj, kávézacc, tojáshéj…stb. Hátránya, hogy 

ennél a fajta komposztálásnál sokat kell várni, amíg az anyag lebomlik és elkészül végtermék, 

azaz a komposzt.  

 Forró komposztálás: Ez a típusú komposztálás már a komolyabb kertészeknek szól, előnye, 

hogy jóval gyorsabban biztosít komposztott, mint a hideg változat, körülbelül 1-3 hónap alatt 

készül el. Négy fő összetevőre van szükség ehhez a fajta komposztáláshoz: nitrogén, szén, 

levegő és víz. Ezek együttesen fontos szerepet töltenek be, ugyanis felélesztik a 

mikroorganizmusokat és felgyorsítják a bomlás folyamatát. 

 

Forrás: http://zoldujsag.hu/a-tokeletes-komposzt-titka-85394 

 

Hogyan komposztáljunk? 
Hogy elkészítsük saját szerves forró-komposzt halmunkat várnunk kell egy darabig, amíg elég 

összetevő összegyűlik ahhoz, hogy legyen egy körülbelül 1 méter magas halmunk. Javasolt a halmon 

belül zöld és barna rétegeket létrehozni a jobb keveredés érdekében. Az összetevőknél előny, hogyha 

azonos méretűek, így könnyebben alakul homogénné a humuszunk. Ha nagyobb darabok is vannak 

elvétve, vágjuk fel őket és úgy adjuk hozzá a többi anyaghoz. 

Zöld anyagnak minősül: konyhai hulladék, friss levelek, kávézacc, zöldség és gyümölcshéj  

Barna anyagnak minősül: szárított levél, aprított papír, kezeletlen fűrészpor 
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Fontos, hogy a halom állaga olyan legyen, mint a nedves szivacs, ennek érdekében folyamatosan 

figyelni kell és igény szerint vizet kell fröcskölni rá. Eláztatni viszont nem szabad, óvatosan kell bánni 

a vízzel, ellenkező esetben a mikroorganizmusok elpusztulnak és halom komposztálódás helyett 

egyszerűen elrothad. Fontos, hogy eső esetén védjük a halmunkat valamilyen fedéllel. Néha szükséges 

a halom hőmérsékletének ellenőrzése hőmérővel, vagy ezt az ellenőrzést megtehetjük kézzel is a 

halom közepébe nyúlva. A víz mellett a másik nagyon fontos összetevő oxigén, ezért a halmot hetente 

legalább egyszer gereblyével át kell forgatni. A legjobb időpont a halom átforgatására, amikor a 

halom közepének hőmérséklete 55-65 oC-os. A halom átforgatása egyrészt segíti a gyorsabb 

komposztálódást, másrészt megelőzi a rossz szagok kialakulását. Amikor a komposzt már nem ad le 

hőt és megszárad, barna és morzsolódó lesz, akkor készen áll a használatra. Az elkészült komposzt 

úgy néz ki, mint a föld – sötétbarna, porhanyós/ morzsolható és olyan illata van, mint az erdő 

talajának. 

Mit tegyünk a komposztba?  
 gyümölcs és zöldség héjat 

 tojáshéjat 

 növényi részeket, kukoricacsövet  

 teafüvet, kávézaccot 

 kerti hulladékokat: gallyakat, elnyílt virágokat, levágott füvet, növényi részeket, bokrok 

nyírásából származó nyesedéket, lehullott terméseket, friss vagy száraz leveleket 

 elhervadt/elpusztult/megunt cserepes virágokat gyökerestül, földlabdástul vagy vágott 

virágokat 

 apróra vágott fát és kéregdarabokat 

 aprított újságpapírt, kartonpapírt, papírgurigát 

 fahamut 

 szalmát és kezeletlen faanyagból származó fűrészport 

Ha fűrészport adunk a komposzthoz a csomósodás elkerülése érdekében el kell keverni más 

összetevőkkel. Fűrészpor hozzáadásánál nagyon kell figyelni, hogy az tiszta legyen, kezeletlen és 

olajjal nem szennyezett. 
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Forrás: //www.agrarszektor.hu/kiskertblogger/13-dolog-amit-soha-ne-rakj-bele-a-

komposztba.9031.html 

Mit NE tegyünk a komposztba?  
 húst, csontokat, halszálkát, főtt ételek maradékát - ezek vonzzák a kártevőket 

 kenyeret 

 színes újságokat 

 évelő gyomokat és gazokat - ezek elterjedhetnek a komposztban 

 széntüzelés salakját 

 állati tetemet 

 beteg, fertőzött vagy gombás növényeket 

 bármi olyat, ami húst, olajat vagy zsírt tartalmaz 

 nyomással kezelt faanyagot  

 pelenkát vagy porzsák tartalmát 

 fekete dió és (vad)gesztenyefák levelét 

 fenyők tűleveleit – pár ág nem okoz gondot, de nagy mennyiségben igen, mert túl savas és 

nehezen bomlik le 

 gyomnövények magjait – 3-4 év szükséges az ártalmatlanításukhoz és magas hőfokon sem 

bomlanak le 

 szervetlen és biológiailag nem lebomló hulladékokat, mint például üveg, fém vagy műanyag 

Ne tegyünk háziállati ürüléket a komposztba, ha azt étkezési célú növényeknél szeretnénk használni. 

A banán és a barackhéj tartalmazhat rovarirtó szert, így érdemesebb nem beletenni a komposztba. 

 

Környezetvédelmi szempontból a komposztálás mellett két érv is szól. Az egyik, hogy egy átlagos 

háztartásban a komposztálással a háztartási hulladékokat 30%-kal tudjuk csökkenteni. A másik 

jelentős hatás, hogy a komposzt használata kiváló természetes alternatívát jelent a kémiai műtrágyák 

helyett, hiszen megvédi a növényeket a betegségektől és segít a talaj szellőzésében. 
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Tudatos vásárlás 

 

Az anyagtakarékosságnál nem csak az számít, hogy otthonunkban és közvetlen környezetünkben 

hogyan bánunk a hulladékokkal, hanem fontos azt is tudni, hogy vásárláskor – sokszor nem is 

tudatosan – támogatunk bizonyos trendeket. A környezetvédelem szempontjából összegyűjtöttünk pár 

fontos tudnivalót. Tudatos vásárlóként is igen nagy hatásunk lehet a környezetvédelemre és a 

fenntarthatóságra, illetve az ipar szektort is tudjuk kicsit befolyásolni. Fontos észben tartani, hogy 

minden vásárlás alkalmával döntést hozol arról, hogy kinek adod a pénzed, milyen típusú 

terméket/szolgáltatást vásárolsz, azaz, hogy kit és mit támogatsz.  

 

Hazai termelők támogatása 
Azzal is sokat tudunk tenni a környezetért, hogyha zöldséget és gyümölcsöt hazai termelőktől 

veszünk, illetve, hogyha előnyben részesítjük az idényzöldségeket és gyümölcsöket és azokat 

fogyasztjuk. Nagyon sok helyen ma már házhoz is rendelhetők a zöldségek és gyümölcsök, sok 

esetben közvetlenül a termelőtől rendelhetünk, érdemes utánajárni a lehetőségeknek a környéken. 

Természetesen nem minden gyümölcs termelhető az adott országban/éghajlaton, ezeket be tudjuk 

szerezni a kereskedelemnek köszönhetően nagyobb élelmiszerboltokban.  

 

Hogy miért előnyös és környezetkímélő, hogyha a magyar termelőktől vásárolsz a piacokon?  

 mert nem kell a terményeknek országokon vagy kontinenseken át vándorolniuk 

 a friss idény zöldségek és gyümölcsökkel elkerülheted a feldolgozott adalékanyagokat  

 sokszor a piacon közvetlenül a termelőtől vásárolsz, tudsz érdeklődni a zöldségek és 

gyümölcsök tartásáról, használt növényvédőszerekről 

 a piacoknak van egy speciális hangulata is, az ember személyes kapcsolatokat alakít ki, ismeri 

a zöldségesét, megbízik benne így többlet értéket hordoz, mint a személytelen bolti 

vásárlások 

 vannak kifejezetten bio piacok is, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a vegyszermentes termények 

árusítására 

 támogathatod a hazai őstermelőket, kisvállalkozásokat, akik sokszor sokkal nagyobb 

gondossággal termelik a zöldségeket és gyümölcsöket, mint nagyüzemi társaik  
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Forrás: https://magyarmezogazdasag.hu/2020/03/05/melyik-zoldseg-es-gyumolcs-kerul-

leggyakrabban-kosarunkba 

Ruhavásárlás - felhasználás 
Sokan bele sem gondolnak, hogy az aktuális trendek folyamatos követésével és a ruhavásárlással 

milyen nagyban hozzájárulnak környezetszennyező és kizsákmányoló cégek profit növeléséhez.  

Fontos tudni, hogy a divatipar a második legszennyezőbb iparág az olajipar után. A tudatosság 

szerencsére megjelent felelős magatartású textilipari vállalatoknál és láthatunk már jó példával 

elöljáró cégeket, mégis a divatipar statisztikái olyan kétségbeejtők, hogy hatalmas átalakulás kell 

ahhoz, hogy a jelenlegi helyzet megváltozzon. 

Pár elgondolkoztató adat viszonyításképpen: 

 egy farmer előállításához minimum tízezer liter víz szükséges 

 a divatipar a globális szén-dioxid kibocsájtás nagyjából 10%-ért felelős 

 2002 és 2015 között a ruhairap eladásai duplázódtak 

A ruhák anyagának kiválasztásánál is lehetünk tudatosak, ugyanis vannak természetes növényi vagy 

állati eredetű, illetve mesterségesen előállított textil alapanyagok is. Növényi eredetű textil alapanyag 

a pamut és a len például. Állati eredetű pedig a gyapjú. A környezet számára sokkal kisebb terhelést 

jelentenek a természetes eredetű textilek, ugyanis ezek hamar lebomlanak és nem terhelik a 

környezetet a mesterséges változataikkal ellentétben.  

Néhány jótanács tudatos vásárlóknak a ruházattal kapcsolatban: 

 szakadt törölközőket, lepedőket ágyneműket ne dobjuk ki, hanem hasznosítsuk újra rongyként 

takarításhoz vagy barkácsoláshoz 

 megunt ruháinkat sose dobjuk ki, válogassuk szét és a hibátlan darabokat adjuk 

rászorulóknak, adományboltnak vagy vigyük el ruhacserére 
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 rossz állapotú, szakadt, lukas, foltos ruháinkat se dobjuk ki, hanem használjuk fel otthon, 

vagy adjuk le szervezeteknek, ahol egyben, vagy szálra bontva fel tudják 

használni/újrahasznosítani 

 ha új ruhára van szükségünk vegyünk használtruhát vagy látogassunk el ruhabörzére/cserére 

nem támogatva feleslegesen a túlgyártást 

 ha új ruhát vásárolunk figyeljünk, hogy olyan boltban tegyük, ahol  környezettudatosak és 

előszeretettel hasznosítanak újra textíliákat különböző kollekciókban 

 ne támogassuk azokat a márkákat, ahol nyíltan környezetszennyező módon állítják elő a 

ruhákat és kizsigerelt munkásokkal dolgoztatnak  

 ne pazaroljunk, a kis hibás ruhákat meg lehet javítani - egy kis lyuk vagy egy rossz cipzár 

miatt ne kerüljön az adott termék rögtön a kukába 

 ha van egy kis kreativitásod nagyon sok mindent készíthetsz otthon is megunt 

ruhadarabokból/textíliákból, az interneten nagyon sok „csináld magad” ötletet találhatsz – 

rongyszőnyeg, patchwork technikával készült ágytakaró, táskák,  új ruhák, háziállat 

fekhely….csak a képzelet szab határt sok-sok lehetőségnek és ötletnek 

 ne halmozzunk fel feleslegesen ruhakészletet, sokszor jóval több ruhával rendelkezünk, mint 

amit ténylegesen ki is használunk 
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Jó gyakorlatok, ötletek  

 
Van pár fontos dolog, amire érdemes gondolni, mielőtt hulladékok újrafelhasználásba kezdünk. 

Érdemes itt is a környezetvédelmi terhelést mérlegelni, ha rengeteg anyagra van szükség az 

újrahasznosítani kívánt hulladékon kívül, akkor lehet, hogy rosszabbat teszünk vele környezeti 

szempontból. 

Pár jótanács:  

 készítsünk használati tárgyat a hulladékokból, ha ugyanis kisebb kreatív dekorációs dolog 

készül, az gyakran igen hamar csak porfogó lesz és a kukában végzi 

 gondoljuk át a munkafolyamatot és tervezzük meg előre a tárgyat, hogy ne termeljünk 

fölösleges szemetet/hulladékot a készítés során 

 mindig figyeljünk a tűz és balesetvédelmi szempontokra 

 ha lámpát készítünk papírból vagy műanyagból csak led-es vagy kis hőveszteséggel járó izzót 

tegyünk bele, nehogy megolvadjon/kigyulladjon 

 a konzervdobozok és fém hulladékok újrahasznosításánál különösen figyeljünk, hiszen az éles 

fém részek szilánkok csúnya sebeket tudnak ejteni 

 gyerekek önállóan csak felügyelet mellett dolgozzanak ollóval, ragasztópisztollyal és egyéb 

éles tárgyakkal 

 ne okozzunk környezetszennyezést – egy autógumi felhasználásával készült dísz 

akármennyire is dekoratív, a környezetre sajnos igen káros hatása van  
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Képek forrása: www.pinterest.com  
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A modul témájával kapcsolatos hasznos linkek 

 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_hu 

Az Európai Bizottság oldala 

https://ng.hu/tag/kornyezetvedelem/ 

National Geographic környezetvédelem témái 

https://muanyagtudatos.blog.hu/ 

Dobrovszky Károly (PhD )blogja 

http://polimerek.hu/ 

Műanyagipari szaklap 

https://humusz.hu/ 

Humusz Szövetség honlapja 

www.tudatosvasarlo.hu 

Tudatos Vásárlók Közössége 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/ 

ÖKO-Pack Kft. 

https://www.greenpeace.org/hungary/ 

Greenpeace szervezet magyar oldala 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_hu
https://ng.hu/tag/kornyezetvedelem/
https://muanyagtudatos.blog.hu/
http://polimerek.hu/
https://humusz.hu/
http://www.tudatosvasarlo.hu/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/
https://www.greenpeace.org/hungary/
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