
HOGYAN LEGYÜNK 

ZÖLDEK?



• Minden apró lépés számít

• A nagynak tűnő előrelépések

valójában mind egy-egy 

kisebb lépésből tevődtek 

össze

• Fontos mindenkinek 

odafigyelnie a környezetére, 

hogy élhető legyen a 

bolygónk a következő 

években, évtizedekben is

• A következő diák olyan 

tippeket mutatnak be, 

amelyeket a háztartásunkban 

vezethetünk be annak 

érdekében, hogy 

környezettudatosabbak 

legyünk

HÉTKÖZNAPI 

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/kreativ-fold-tudatossag-koncepcio-

7048023/



• Figyeld egy hétig, hogy mit dobsz 

be a szemetesbe – nemcsak 

otthon, hanem az iskolában vagy 

a munkahelyeden is

• Milyen anyagokat tartalmaz?

• Miből van a legtöbb?

• Mit tudnál hónapokig elkerülni 

vagy csak csökkenteni a 

mennyiségét?

• Gondolkozz el a tapasztalatokon 

a hét végén és vonj le belőle 

következtetéseket

KUKAMONITORING

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/fal-

padlo-szek-papir-9656479/



• Tévhit, hogy a csapvíznél jobb 
minőségű lenne az ásványvíz – a 
legtöbb helyen Magyarországon 
ásványvíz minőségű víz folyik a 
csapokból

• Nem kell egyik napról a másikra 
azonnal abbahagyni a 
palackozott italok vásárlását, 
azonban érdemes csökkenteni a 
mennyiségét

• Legyen egy szép kulacsod, ha az 
segít, ha jobban esik belőle a 
vízivás

• A lényeg, hogy meg kell próbálni 
odafigyelni a műanyag szemét 
felhalmozására

A CSAPVÍZ IHATÓ

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/ujrafeldolgozas-szemet-muanyag-

ujrahasznosit-3735215/



• Az 1900-as évek eleje óta 

használunk papírtörlőket, mert 

elterjedt, hogy mosható alternatíváik 

nem elég higiénikusak

• Egy kórházban ez valóban így van, 

de háztartásunkban nyugodtan 

használhatunk mosható törlőket

• Tökéletes erre a célra minden 

pamut konyharuha, de akár a 

kiselejtezett ágyneműkből is 

készíthetünk törlőket

PAPÍRTÖRLŐ HELYETT 

MOSHATÓ TÖRLŐ

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/tanyer-tal-konyharuha-fuggoleges-

loves-6752271/



• Amit egyszer az égbe engedünk, mert 

milyen szép, az egyszer a földre hullik 

szemét formájában

• Ha egy állat elfogyasztja ezt a lehullott 

hulladékot, belepusztulhat abba, mert 

eltömíti az emésztőrendszerét

• A lufira kötött madzagba 

belegabalyodhatnak a madarak, amely 

sérülésekhez vezethet

• Környezetbarát alternatívát is lehet 

választani az ünnepléshez:

• Ültessetek fát

• Szórjatok el magvakat

• Szórjatok leveleket

• Találjatok ki saját hagyományt

MONDJ NEMET A LUFIKRA

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/unnep-szeretet-no-baratok-7221143/



• Könyvet vásárolni nemcsak drága, 

hanem sok helyet is foglal és az új 

könyvek folyamatos gyártása a 

környezet számára is megterhelő

• Ha van rá lehetőségünk és nagyon 

szeretünk olvasni, nemcsak 1-1 

könyvre van szükségünk 

alkalomadtán, érdemes beiratkozni 

a lakóhelyünkhöz közeli könyvtárba

• Ez a környezetünket és a 

pénztárcánkat is felszabadítja

IRATKOZZ BE A 

KÖNYVTÁRBA

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/konyvek-konyvtar-polcok-konyvesbolt-

1907785/



• A BBC szerint a gyümölcsök és 

zöldségek egyharmada nem kerül ki a 

polcokra, mert csúnyábbak, 

nyomottabbak

• Ezek a termények kidobásra kerülnek

• A fogyasztók sokszor nem vásárolják 

meg, ha valami nem tökéletes vagy 

nem megszokott

• Sokszor ezeknek a terményeknek 

még semmi bajuk nincs, olcsóbban 

szokták őket adni a zöldségeseknél 

és a külső rétegek leszedésével vagy 

pár kis darab kivágásával teljesen 

alkalmasak a fogyasztásra

VÁLASZD A „CSÚNYA” 

GYÜMÖLCSÖT ÉS ZÖLDSÉGET

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/elelmiszer-kezek-vagodeszka-

hozzavalo-11118533/



• A használhatatlanná vagy 

feleslegessé vált pokrócokat, 

törölközőket, pólókat 

nyugodtan el lehet 

adományozni egy 

állatmenhelynek

• Általában nagyon szívesen 

fogadják ezeket a darabokat, 

de mindig érdemes előtte a 

kiválasztott menhelynél 

érdeklődni, hogy tudják-e 

fogadni

• Ezeket a darabokat az 

állatoknak kialakított 

fekhelyekhez használják fel, 

különösen télen jönnek jól, 

amikor is segítik őket melegen 

tartani

A FELESLEGESSÉ VÁLT POKRÓCOKAT 

VIDD EL EGY ÁLLATMENHELYRE

Forrás: https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2020/12/01/az-allatmenhely-nem-

kolcsonzo-sokan-orokbefogadassal-jatszanak-ki-a-kormanyrendeletet



• Apróságnak tűnhet, de valójában 

nagyon sokat tehetünk ezzel a 

környezetünkért

• Könnyen tudjuk ezzel csökkenteni 

a papírfelhasználást

• Kevesen tudják, de ha a papír 

egyik oldalára már nyomtattunk, 

viszont nincs rajta semmi titkos 

vagy személyes információ, viszont 

számunkra feleslegessé vált, sok 

óvoda nagyon szívesen fogadja, 

mert a gyerekek örömmel 

rajzolgatnak rájuk

NYOMTASS A PAPÍR 

MINDKÉT OLDALÁRA

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/koffein-kave-csesze-bogre-7014415/



• Ez sokaknak nehéz lehet, 

de ha valamire nincs 

szükségünk, ne fogadjuk el, 

mert nálunk csak a polcon 

porosodna, más viszont 

nagyon örülne neki és 

tudná hasznosítani

• Fel kell tennünk ilyenkor a 

kérdést saját magunknak: 

Tényleg szükségem van 

rá?

• Ha nincs, akkor ne fogadjuk 

el, mert biztosan lesz jobb 

gazdája az adott dolognak

TANULJ MEG NEMET 

MONDANI

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/kezek-tenyer-levelek-dontes-

8410857/



• Ha okostelefonunk van, amin 
be tudjuk mutatni az 
elektronikus jegyet, akkor 
válasszuk ezt a formát a 
papírjegy helyett

• A jegyeket a legtöbb esetben 
hőpapírra nyomtatják, de 
ezeket nem lehet 
újrahasznosítani

• Előfordul, hogy spórolni is 
tudunk ezzel – a MÁV 10% 
kedvezményt biztosít az online 
megvásárolt jegyek árából

• Kényelmes megoldás, hiszen a 
sorban állást is ki tudjuk kerülni 
ezzel

VÁLASZD AZ ONLINE 

JEGYET

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/repules-utazas-homaly-penz-69866/



• Ez egy mérési eszköz arra, hogy 

kifejezhessük számokkal is, hogy 

mekkora terhelést gyakorlunk a 

környezetünkre

• Ki tudjuk számolni a következőket:

• Hulladéktermelés

• Étkezés

• Lakhatás

• Utazás

• Ruházkodás

• Minden más összetevő, ami az 

életvitelünkkel jár

• Sok online tesztet lehet találni az 

interneten, amelyek segítségünkre 

lesznek ennek kiszámításában

SZÁMOLD KI AZ ÖKOLÓGIAI 

LÁBNYOMOD

Forrás: https://recity.hu/tag/okologiai-labnyom/



• Megkülönböztetünk értékcsökkentő 

és értéknövelő újrahasznosítást

• Értékcsökkentő a műanyagok 

újrahasznosítása, mert a végén 

gyengébb minőségű műanyagot 

kapunk

• Értéknövelő viszont az üveg és az 

alumínium újrahasznosítása, a 

folyamat végén ugyanolyan 

minőségű terméket kaptunk

• Ezért érdemes a műanyag 

palackos üdítők helyett az üveget 

vagy az alumíniumot választani, ha 

már mindenképp vásárolunk

VÁLASZD AZ ÜVEG VAGY 

AZ ALU CSOMAGOLÁST

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/ipar-technologia-termeles-konzervek-

5532673/



• Pékségekben vagy 

bármilyen boltban, ahol 

mi magunk vesszük le a 

pékárukat a polcról, 

használjunk 

vászonzsákokat a 

műanyag zacskók helyett

• Ezzel a mindennapokba 

egyszerűen bevezethető 

gyakorlattal rengeteget 

tehetünk a környezetünk 

megóvásáért

VÁSZONZSÁKKAL JÁRJ 

VÁSÁROLNI

Forrás: https://www.bogbag.hu/termek/frissentarto-kenyeres-zsak/



• Ha elromlik bármilyen használati tárgyunk, 

az első dolog, ami eszünkbe jut, ne az 

legyen, hogy dobjuk ki és vegyünk újat

• Rengeteg használati tárgy vesz minket 

körbe otthonainkban, sok esetben ezek 

nagyon drága eszközök

• Ha valami elromlik, hívjunk szerelőt, vagy 

ha értünk hozzá, javítsuk meg magunk

• Csak akkor vegyünk újat, ha az előzőt már 

nem éri meg megjavítani vagy túlságosan 

költséges lenne

• Ez a ruhatárunkra is igaz – egy elszakadt 

nadrágot először varrjunk meg és csak 

akkor váljunk meg tőle, ha már nem lehet 

tovább hordani (vagy adjuk el ha már nem 

tetszik vagy nem jó ránk, illetve adjuk oda 

valakinek, aki szívesen hordaná)

JAVÍTSD MEG

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/kezek-kreativitas-szovet-termeles-

3738095/



• Amikor ajándékozni 

szeretnénk, sokszor először az 

jut eszünkbe, hogy valamilyen 

tárgyat vegyünk a másiknak

• Pedig több alternatíva is van

• Ajándékozzunk élményt – egy 

közös utazást egy állatkerti 

látogatást vagy egy különleges 

étteremben eltöltött vacsorát

• Az együtt töltött minőségi idő 

sokszor többet ér egy sokadik 

polcra lerakott tárgynál

AJÁNDÉKOZZ ÉLMÉNYT

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/tajkep-hegyek-termeszet-no-10771813/



• Műanyag játékok vásárlása helyett 

válasszunk fa játékokat

• A fából készült tovább tart és sokkal 

nehezebben törik össze műanyag 

társánál

• Oda kell figyelni, hogy a játék 

tömörfából készüljön és natúr vagy 

természetes lakkal kezelt legyen, 

hogy elkerüljük az illékony szerves 

vegyületek egészségügyi kockázatát

• Ha mégis műanyagot veszünk, 

hiszen ezek mégis olcsóbbak, 

próbáljuk kerülni a 3-as és 7-es 

jelzésű műanyagokat

VÁLASZD A FÁBÓL 

KÉSZÜLT JÁTÉKOT

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/fa-

jatszik-gyermek-gyermekkor-3661267/



• A cégek a dolgos 

hétköznapokat hivatottak 

megkönnyíteni, ám a zacskós 

rizs a környezetre nézve nem a 

legjobb megoldás

• Valójában sokkal egyszerűbb 

és egészségesebb is úgy 

elkészíteni az ételt, hogy nem 

egy műanyag zacskóba van 

burkolva

A RIZS MEGFŐ A MŰANYAG 

ZACSKÓ NÉLKÜL IS

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/elelmiszer-egeszseges-fa-vacsora-

6544243/



• Ha kiégett az izzónk, 

vegyünk helyette 

energiatakarékosat

• Sok helyen van 

lehetőségünk olyan 

izzót vásárolni, amelyre 

garanciát is vállalnak –

többe kerül, viszont 2-5 

éven belül is kicserélik, 

ha probléma van vele

• A lámpahulladékot 

mindenképp az erre 

kijelölt gyűjtőbe kell 

dobni

VÁLTS ENERGIATAKARÉKOS 

ÉGŐKRE

Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/feny-sotet-pohar-tervezes-401107/



• Ha tehetjük, vigyünk magunkkal otthonról 

kávét, ha sietünk valahova, ne pedig a 

kávézóban kérjük elvitelre

• Ha mégis egy kávézóban vesszük meg, 

vegyünk egy erre készült saját, hordozható 

és zárható kávéspoharat, hogy ne az 

üzletben adott műanyag-papír poharat 

használjuk fel

• Ha szeretjük a kávézókban készített kávét, 

szakítsunk rá időt és igyuk meg helyben, 

így nem eldobható poharat fogunk kapni, 

hanem rendes csészét vagy bögrét

• Vizsgáljuk felül az otthonunkat is! Ha 

kapszulás kávét iszunk, próbáljunk meg 

áttérni az újratölthető kapszulák 

használatára, csökkentve ezzel saját 

ökológiai lábnyomunkat

HAGYD EL AZ EGYSZER 

HASZNÁLATOS KÁVÉSPOHARAKAT

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/kereses/k%C3%A1v%C3%A9%20elvitelre/



• Ha már törekszünk a csomagolásmentes 

és minél hulladékszegényebb 

vásárlásra, legyen ez a következő lépes

• Szerencsére ezek az üvegek szelektíven 

gyűjthetők és nem romlik minőségük az 

újrahasznosítási folyamat során, mégis 

érdemesebb inkább új funkciót találnunk 

nekik

• Tárolhatunk bennük fűszereket, házilag 

elkészített lekvárokat, savanyúságokat, 

de kozmetikumokat és mosószereket is

• Érdemes elajándékoznunk azoknak a 

barátainknak, családtagjainknak, akik 

előszeretettel készítenek lekvárokat 

otthon – ők biztosan hasznát fogják 

venni

HASZNÁLD ÚJRA A 

KIÜRÜLT ÜVEGEKET

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/konyha-ujrahasznosit-polcok-

kornyezetbarat-4440173/



• Manapság szinte bármit meg 

tudunk venni használtan –

rengeteg internetes oldal 

fókuszál erre, illetve sok 

turkáló és adománybolt van 

szerte az országban

• Könyvet, ruhát, játékok, 

elektromos eszközöket, 

búrokat is vehetünk 

használtan – és rengeteg 

esetben ezek a cikkek szinte 

tökéletes állapotban vannak

VÁSÁROLJ HASZNÁLTAN

Forrás: https://www.pexels.com/hu-

hu/foto/varos-ferfi-emberek-no-10681880/



FELHASZNÁLT IRODALOM

https://korforras.hu/2019/11/21/100-lepes-a-kornyezettudatosabb-eletmod-fele/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/kreativ-fold-tudatossag-koncepcio-7048023/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/fal-padlo-szek-papir-9656479/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/ujrafeldolgozas-szemet-muanyag-ujrahasznosit-3735215/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tanyer-tal-konyharuha-fuggoleges-loves-6752271/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/unnep-szeretet-no-baratok-7221143/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/konyvek-konyvtar-polcok-konyvesbolt-1907785/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/elelmiszer-kezek-vagodeszka-hozzavalo-11118533/

https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2020/12/01/az-allatmenhely-nem-kolcsonzo-sokan-orokbefogadassal-
jatszanak-ki-a-kormanyrendeletet

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/koffein-kave-csesze-bogre-7014415/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/kezek-tenyer-levelek-dontes-8410857/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/repules-utazas-homaly-penz-69866/

https://recity.hu/tag/okologiai-labnyom/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/ipar-technologia-termeles-konzervek-5532673/

https://www.bogbag.hu/termek/frissentarto-kenyeres-zsak/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/kezek-kreativitas-szovet-termeles-3738095/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tajkep-hegyek-termeszet-no-10771813/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/fa-jatszik-gyermek-gyermekkor-3661267/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/elelmiszer-egeszseges-fa-vacsora-6544243/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/feny-sotet-pohar-tervezes-401107/

https://www.pexels.com/hu-hu/foto/konyha-ujrahasznosit-polcok-kornyezetbarat-4440173/

https://korforras.hu/2019/11/21/100-lepes-a-kornyezettudatosabb-eletmod-fele/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/kreativ-fold-tudatossag-koncepcio-7048023/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/fal-padlo-szek-papir-9656479/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/ujrafeldolgozas-szemet-muanyag-ujrahasznosit-3735215/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tanyer-tal-konyharuha-fuggoleges-loves-6752271/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/unnep-szeretet-no-baratok-7221143/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/konyvek-konyvtar-polcok-konyvesbolt-1907785/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/elelmiszer-kezek-vagodeszka-hozzavalo-11118533/
https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2020/12/01/az-allatmenhely-nem-kolcsonzo-sokan-orokbefogadassal-jatszanak-ki-a-kormanyrendeletet
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/koffein-kave-csesze-bogre-7014415/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/kezek-tenyer-levelek-dontes-8410857/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/repules-utazas-homaly-penz-69866/
https://recity.hu/tag/okologiai-labnyom/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/ipar-technologia-termeles-konzervek-5532673/
https://www.bogbag.hu/termek/frissentarto-kenyeres-zsak/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/kezek-kreativitas-szovet-termeles-3738095/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/tajkep-hegyek-termeszet-no-10771813/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/fa-jatszik-gyermek-gyermekkor-3661267/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/elelmiszer-egeszseges-fa-vacsora-6544243/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/feny-sotet-pohar-tervezes-401107/
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/konyha-ujrahasznosit-polcok-kornyezetbarat-4440173/


KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


