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1. Süni története 

Süni történetében a gyerekek megismerkedhetnek számos, korunkra jellemző környezeti 
problémával. A főhős otthonát elöntő hulladék könnyűszerrel lehetne valós probléma is: a 
hulladék megjelenése a tájban – erdőkben, réteken, vizek mellett – általános jellemzője 
Magyarországnak. Útja során Süni további tipikus jelenségekkel találkozik: erdőirtás, bányászat, 
hulladéklerakó, melyek nem csupán környezetvédelmi, de tájvédelmi vonatkozásúak is. 

 

 

  
 
Süni figurájával szándékaink szerint könnyedén azonosulnak a gyerekek, így talán valóban átélik 
és átgondolják a környezetszennyezés problémáit. A történetben találunk pozitív példát az 
önálló kezdeményezésre (otthoni saját hulladékgyűjtő edények), mások meggyőzésére (beszéd 
Sünfalván) és a globális szemléletre (a távoli nagybácsi levele). 



2. Süni és a hulladék – társasjáték 

A gyerekeknek szóló kiadvány két középső oldalán társasjáték található a hozzá tartozó 
szabályokkal. A játék reményeink szerint kellemes és szórakoztató időtöltést nyújt a 
gyerekeknek, miközben újra találkoznak a füzetben megismert fogalmakkal. 

3. Ismeretterjesztő tartalom 

 

Képzeld el, hogy egy év alatt annyi fát vágnak 
ki Magyarországon, mintha minden ember 534 
kg-ot vágna ki. Ez majdnem napi másfél 
kilogramm, ami körülbelül két, 10 centiméter 
oldalú fakockának felel meg. Ha minden nap el 
kéne helyezned két ilyen kockát odahaza, 
hamarosan el sem férnél tőlük! 

A kivágott fa majdnem felét papírgyártásra 
használják. Eközben Magyarországon egy 
ember (Te is) egy év alatt átlagosan 67 kg 
papírhulladékot termel! 

Ha mindezt újrahasznosítod, Te is megment-
hetsz egy fát minden évben! 

Feladat: Melyik a kakukktojás az alábbi hulladékok között? Karikázd be! 

     

 

Az egy főre jutó kivágott fa éves mennyisége hazánkban az Állami Erdészeti Szolgálat 2008-as 
beszámolója szerint 4 024 025 m3 volt. A fenti adatot ennek alapján adtuk meg, a fa sűrűségét 
760 kg/m3-nek véve. (http://www.aesz.hu/images/stories/Pdf/2008_evi_merleg.pdf) 

Az egy főre jutó évi 67 kg-os papírhulladék-adat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A 
települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiája 2007-2016 című kiadványában 
közöltekből számolható ki. 
(http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/hulladekgazdalkodas/TSZH_strategia.pdf) 

A papírhulladék, típusától és minőségétől függően, 4-6 alkalommal hasznosítható újra. A fémek 
és az üveg esetében ilyen korlát elvileg nincs. 

További érdekességek: 

• 1 tonna papír újrahasznosításával kb. 3 köbméternyi hulladéktól szabadítjuk meg a 
lerakókat (az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség, az EPA adata) 

• az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) szerint az újrahasznosítás 40%-os energia-
megtakarítással jár az új papír gyártásának energiaigényéhez képest 

 
A feladat megoldása: a 4. kép, azaz a faforgács a kakukktojás, hiszen az még nem papír-jellegű 
hulladék. Bár a papírgyártásban felhasználható, szelektív gyűjtésben a szerves hulladék, 
komposzt közt a helye. A képen láthatóhoz hasonló faforgácsot egyébként manapság 
energiaforrásként is felhasználnak. 



 

 

Gondold végig, hogy mindennapi életünk számtalan 
fontos használati tárgya, rengeteg jármű, szerszám, 
a házak, épületek egyes részei mind-mind fémből 
készülnek. 
A Föld fémkészletei azonban végesek. Néhány 
előrejelzés arról, hogy egyes fémek mikor fogynak 
el: 

• vas: 2070-ben 
• réz: 2030-ban 
• ón: 2028-ban 
• ólom: 2025-ben 

A fémek szelektív gyűjtése lehetővé teszi 
újrahasznosításukat, így kevesebbet kell bányászni 
is. 

A világ legnagyobb rézbányája az Egyesült Államokbeli Utah államban.  
Feladat: Milyen fémeket ismersz még a fentieken kívül? Az alább felsorolt anyagok közül melyik 
fém és melyik nem az? (Jelöld kékkel a nem fémeket!) Melyikből készül a képen látható 
italosdoboz? Ezt jelöld pirossal! 

higany króm bakelit titán 

cink polivinil-klorid nikkel benzol 

polietilén alumínium arany ezüst  

Az ércek és egyéb ásványkincsek bányászata jóval kisebb mértékben váltható ki újrahasznosí-
tással, mint a papírgyártáshoz felhasznált fa. Ugyanakkor ezek forrásainak kimerülését 
előrevetítve talán jobban meggyőzhetők a gyerekek, hogy minden olyan hulladékot, amely 
újrafelhasználható, érdemes és égetően szükséges szelektíven gyűjteni. 

Az egyes ércek kimerülésére vonatkozó előrejelzés a bányászat évi 2%-os növekedésén és a 
jelenleg ismert készleteken alapul. Az előrejelzés készítője Lester Brown, aki az adatokat 2006-
os könyvében (Plan B 2.0: Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble) közölte. 

A műanyagok alapanyagául is szolgáló kőolaj készleteinek kimerülésére többféle előrejelzés 
létezik. Az optimistábbak ma még nem ismert olajmezők felfedezésével is kalkulálnak. 
Különböző források 2030-as, 2050-es, 2070-es időpontokat közölnek. 

A jellemzően az elektronikai iparban használt szilícium készletei – hasonlóan a vas és nehezebb 
fémek helyett egyre szélesebb körben használt alumíniuméhoz – még mindig bőségesek. A 
szilícium és az alumínium egyaránt a földkéreg leggyakoribb elemei közé tartozik. 

A feladat megoldása: 
Nem fém a bakelit, a polivinil-klorid és a polietilén: ezek műanyagok, illetve a benzol: ez a 
legegyszerűbb aromás vegyület, amelyet kőolajból állítanak elő, és oldószerek, gyógyszerek, 
festékek, robbanóanyagok és növényvédőszerek mérgező alapanyaga. 
A feladatban szereplő fémek egy-két jellemzője (a teljesség igénye nélkül): 
higany – szobahőmérsékleten folyékony, hőmérőkben otthon is találkozhatunk vele, mérgező 
króm – korrózióálló, ezüstfényű bevonatokhoz használják 
titán – a repülőgépiparban és a gyógyászatban (itt implantátumként) használatos 
cink – esőcsatornák anyaga, a vas korrózióvédő bevonataként is használatos 
nikkel – korrózióvédő bevonatként és ötvözőként használják 
alumínium – könnyű, kedvező mechanikai tulajdonságú fém, az italosdoboz is ebből készül 
arany – évezredeken át fizetőeszközként is használt, nagybecsű fém 
ezüst – nemesfém minősége mellett például gyógyászati és fogászati felhasználású is 
A feladat házi feladatként is kiadható, hogy az egyes anyagoknak utánanézzenek a gyerekek. 



 

Magyarországon egy ember (Te is) átlagosan 
napi 1 és egynegyed kg hulladékot termel. Ez 
egy év alatt 460 kg minden emberre! Az 
ország teljes lakossága tehát 4 és fél millió 
tonna hulladékot termel. Ez nehezebb, mint 
46 óriás olajszállító hajó (megtöltve)! 

 
Ez az éves hulladék ma még többségében 
lerakókba kerül, pedig legnagyobb része 
szelektíven is gyűjthető, és újrahasznosítható. 

Az egy főre jutó hulladék hazai mennyiségét a már korábban is említett Települési szilárd 
hulladékgazdálkodási stratégia alapján adtuk meg. Megjegyzendő, hogy az évi 4,6 millió tonna 
(melyet az egyszerűség kedvéért írtunk „négy és fél”-nek a gyerekeknek szóló szövegben) a 
településeken, tehát a háztartásokban, intézményekben, közterületeken együttesen keletkező 
hulladék. A kizárólag a háztartásokra vonatkozó adat híján ezt osztottuk el 10 millió főre. 

A települési szilárd hulladék megoszlása a következő: 37,5% szerves, 14,5% papír, 12,1% 
műanyag, 3,7% fém, 3,6% üveg, 3,1% textil, 25,5% egyéb. 

Az éves hulladékmennyiség a tömegét tekintve egyenlő 46, 100 000 tonnás osztályú 
tankerhajóval. Mivel a települési szilárd hulladék sűrűsége alatta marad a kőolajénak, az éves 
hulladékmennyiség elszállításához még ennél is több ilyen hajóra lenne szükség. 

Kérdés: A hulladék kezelésének többféle módja is van, ezek közül sorolunk fel néhányat, egy-
egy képpel is bemutatva őket. Te melyiket találod ezek közül a kezelés legjobb módjának? 

                 
égetés rendezett lerakás illegális lerakás újrahasznosítás 

A hulladék kezelésére a fentieken kívül még számos eljárás létezik, például a komposztálás 
(melyet a kiadvány is említ a későbbiekben) vagy a biogázfejlesztés. A fenti négy közül az 
illegális lerakás egyértelműen elfogadhatatlan, a talaj, a felszín alatti vizek, az élővilág 
károsodását okozza. Az égetés veszélye, hogy a folyamat során szennyező gázok kerülhetnek a 
levegőbe. Megfelelő füstszűrő berendezések alkalmazásával ez a kibocsátás nagyban 
lecsökkenthető, és az égetéssel akár energia is nyerhető a hulladékból. Azonban az égetés ezzel 
együtt sem tekinthető ideális megoldásnak. A rendezett lerakás során a hulladékot egy műszaki 
megoldásokkal kialakított (pl. megfelelő szigeteléssel és csurgalékvíz-elvezető rendszerrel 
ellátott) lerakóban helyezik el, majd a lerakó bezárásakor talajréteget terítenek fölé. Így a talaj, 
a vizek és az élővilág károsodása elkerülhető, de a lerakók területén építeni vagy 
mezőgazdasági tevékenységet folytatni még hosszú évtizedekig nem lehet. Mivel minden 
gyártási folyamatnak, de még az újrahasznosítási folyamatoknak is, van olyan hulladéka, mely 
kizárólag rendezett lerakással ártalmatlanítható, lerakókra a jövőben is szükség lesz. A kérdésre 
éppen ezért nincs is egyetlen „jó” válasz, bár a legelőnyösebb módja az amúgy is 
újrahasznosítható hulladék kezelésének a szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás. 
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Hulladéklerakó telep 



 
 

Süni találkozása különféle tárgyakkal a hulladék-
lerakóban a helyes hulladékkezelés egy-egy elvére, 
vonatkozására hívja fel a figyelmet. 

1. A furcsa tárgy az a típusú hulladék, melynek eleve 
létre sem kellett volna jönnie: tudatos vásárlással 
(elsősorban a funkciótlan termékek kiszűrésével, de 
takarékossággal is) majdani hulladéktermelésünk is 
csökkenthető. („Reduce”, azaz a megelőzés elve) 

2. A roller még megszerelhető, ezért nem kellett 
volna a tulajdonosának eldobnia. Sok kidobott tárgy 
valójában javítható, otthon újratölthető, újrahasznál-
ható. („Reuse”, azaz az újrahasználat elve) 

3. A vegyes háztartási hulladékot egyszerű és 
célszerű is szelektíven, szétválogatva gyűjteni. A 
szelektív gyűjtés, ahogyan az a meséből is kiderül, az 
újrahasznosítás alapja. („Recycle”, azaz az 
újrahasznosítás elve) 

4. A régi mobiltelefonok az elektronikai hulladékok 
csoportjába tartoznak, melyekből manapság egyre 
több keletkezik. Gyűjtésük utcai edényben nem 
biztonságos, hulladékudvarokban vagy célzott akciók 
alkalmával lehetséges. 

 

Veszélyes hulladéknak nevezzük az olyan hulladékokat, melyek a környezetre, az élőlényekre 
közvetlenül veszélyesek. Ez jelenthet tűz- vagy robbanásveszélyt, vagy azt, hogy a hulladék 
mérgező anyagokat is tartalmaz. Az ilyeneket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 
eldobni, és ezért hulladéklerakóba sem lenne szabad eljutniuk. Csomagolásukon vagy 
használati utasításukban a jobb oldalt látható jelet is feltüntethetik. A fentiek közül szerinted 
melyik veszélyes hulladék? Te mit tennél vele? 

 

A háztartásokban keletkező hulladék legnagyobb része szerves hulladék: az egy főre jutó évi 460 kg-ból 
mintegy 172 kg. Ezen hulladék tulajdonsága, hogy a természetben (elsősorban különféle talajlakó 
szervezetek, gombák, baktériumok, ászkák, százlábúak, földigiliszták segítségével) lebomlik, és a 
növények számára hasznos tápanyaggá alakul. A szerves hulladék kezelésének ezt a módját 
komposztálásnak nevezzük. A fent látottak közül melyek szerves hulladékok? Te mit tennél ezekkel? 

Az egy főre jutó évi 460 kg hulladékból nagyjából 55 és fél kg műanyag. A műanyagoknak 
számos fajtája létezik, a mindennapokban leggyakrabban talán a polietilén-tereftaláttal, a 
PET-vel találkozunk: ebből készülnek az ásványvizes és üdítőitalos palackok. A PET jelet (lásd 
jobb oldalt) meg is találhatod ezeken a palackokon. A PET is az újrahasznosítható anyagok 
közé tartozik, ezért érdemes szelektíven gyűjteni. Te hogyan dobnál ki egy PET-palackot egy 
szelektív hulladékgyűjtő edénybe? 

 

Válaszok a kérdésekre: 

Veszélyes hulladék a rajzon láthatók közül a mobiltelefon, de jó válasz lehet a legfelső képen 
látható ismeretlen tárgy is. Az elektronikai hulladékok számos toxikus anyagot, például ólmot, 
kadmiumot és higanyt tartalmazhatnak. Az elektronikai hulladékokhoz hasonlóan más veszélyes 
hulladékot (pl. szárazelemeket, elhasznált akkumulátorokat) is fogadnak a hulladékudvarok. 

Szerves hulladék az almacsutka és a dinnyehéj. A komposztálás házilag is végezhető, 
amennyiben a kertben rendelkezésre áll néhány négyzetméter élő talajfelület. Lakásokban nincs 
rá lehetőség, de a hulladékudvarok szerves hulladékot is átvesznek. 

A PET palackot összepréselve célszerű a hulladékgyűjtő edénybe dobni. Zsíros, olajos palackot 
ne dobjunk be. A műanyaggyűjtő edénybe a kupakok is bedobhatók. 



A füzetben bemutatjuk a Vácon kihelyezett (és kihelyezendő) hulladékgyűjtő edények fényképét 
és azonosító jegyeit (matrica, szín): 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kérdés: Milyen újrahasznosított hulladékból 
készülhettek a bolt kirakatában látható tárgyak: 
a sárkány, a hangszer, a mesekönyvek? Ezeken 
kívül a képen az utcán is láthatók olyan tárgyak, 
amelyek készülnek, készülhetnek újrahasznosí-
tott hulladékból. Miből lehet a forgalomlassító 
tárgy (Süni lába előtt), a közlekedési tábla és a 
közlekedési tábla talpa? 

Válaszok: a sárkány készülhetett papírból vagy 
esetleg műanyagból, a hangszer üvegből, a 
könyvek papírból. A forgalomlassító tárgy és a 
közlekedési tábla talpa műanyagból, a tábla 
maga pedig fémből készülhetett. 

A valóságban a hulladék újrahasznosítása során elsősorban nem játékokat gyártanak. Néhány 
példa arra, hogy a különböző hulladékokból milyen tárgyak készíthetők: 

Papír: tojástartó doboz, hullámkarton, karton bútor, füzetek, csomagolópapírok, rajzpapírok, 
konyhai papírtörlő 

Műanyag: forgalomlassító műtárgy (ahogy a rajzon is), ütéscsillapító burkolatok (pl. játszó-
terekre), zsákok, raklapok, rekeszek, vödrök, lavórok, táskák, polár pulóver, esőkabát, 
úszógumi, labda 

Üveg: az üveg az újrahasznosítás után is többnyire befőttes-, ásványvizes- vagy egyéb italos 
üvegként kel új életre 

Fém: gépek, autók alkatrészei, utcabútorok, fűtőtestek, italos- és konzervdobozok 

 

 

Papír 

 

  

Műanyag palack 

  

 

Fehér és színes üveg 

 

  

Fém 



Feladat: Te melyik edénybe dobnád a képen látható hulladékokat, ha szeretnéd, hogy új 
tárgyak készülhessenek belőlük? Keresd meg azt a tárgyat, amely a képen látható formájában 
még nem dobható be! Keresd meg azt is, amelyik egyik edénybe sem dobható! 
 

 
 

   

 

 
 
 

     
 
A feladat megoldása: a konzervdoboz (a papírcímke eltávolítása után) a fémgyűjtő edénybe; a 
kartondoboz és az újságpapírok a papírgyűjtő edénybe; a színes üveg a színes üveggyűjtőbe; a 
befőttesüveg teteje, mivel fém, a fémgyűjtő edénybe, maga az üveg a fehér üveggyűjtőbe; a 
PET-palack a kupak eltávolítása után, lehetőleg összenyomva a műanyag palack-gyűjtő edénybe 
dobható. Az almacsutka szerves hulladék, az itt látható edények egyikébe sem helyezhető, 
viszont komposztálható. 

További javaslatok 

Vác városának szelektív hulladékgyűjtő rendszeréről a város honlapján, Környezetvédelem > 
Hulladék címszó alatt találhatók további információk. Jó forrás a témában a Hulladék 
Munkaszövetség honlapja is (http://www.humusz.hu). 

Süni történetének megnyugtató befejezésénél felhívhatjuk a gyerekek figyelmét, hogy a 
főhőshöz hasonlóan ők is tettekre válthatják, amit a szelektív hulladékgyűjtésről és a helyes 
hulladékkezelésről tanultak. A korábban ismertetett „3R” elvének mindegyikét alkalmazhatják 
mindennapi életük során. Erre néhány egyszerű példa: 

• a hulladék keletkezésének megelőzését érhetik el felelős, takarékos vásárlással (bár 
önálló  döntést a vásárlásokról valószínűleg még nem hoznak); 

• az eredeti funkciójukban feleslegessé vált tárgyakat az eldobás helyett többféle módon 
újrahasználhatják: egy papírlapnak két oldala van; tejfölös-, joghurtospoharakba például 
növénypalánták ültethetők; a befőttesüvegeket, ha családjuk nem használja őket újra, 
átadhatják olyan ismerőseiknek, akik befőznek, vagy akár a piaci mézárusoknak, így az 
újrahasznosítás folyamatának költség- és energiaigényét is megspórolják; 

• végül pedig gyűjthetik a hulladékot szelektíven, amely elszállítás után újrahasznosításra 
kerül. 

Fontosnak gondoljuk, hogy a gyerekek a pedagógusokkal és egymással folytatott beszélgetések 
nyomán átérezzék, hogy a környezet védelme az ő felelősségük is, és mindezt pozitívan éljék 
meg, lehetőségként a jó cselekedetre. Valószínű, hogy sok családot a gyerekek győzhetnek meg 
arról, hogy a hulladékot szelektíven gyűjtsék. 


