Feladatlap
1. Írd a képek alá a hozzájuk tartozó meghatározás számát!
1.
Németországban használt jel, amely azt jelenti, hogy a gyártó szerzıdést kötött egy arra
szakosodott céggel a csomagolási hulladék elszállítására. Nem utal a termék környezetbarát
voltára! A német hulladéktörvény kötelezi a gyártókat a csomagolóanyag visszagyőjtésére
és hasznosítására, ezért a "zöldpontos" hulladékokat egy külön megjelölt kukában győjtik.
Sajnos ez a rendszer nem ösztönöz sem a szelektív hulladékgyőjtésre, sem a
csomagolóanyag mennyiségének csökkentésére. A visszagyőjtés nem vonatkozik a
külföldön - így például Magyarországon - eladott termékekre. A jel (és másolatai)
semmiképpen sem jelentik, hogy a termék környezetbarát.
2.
A „Kék Angyal” Németországban 1974-tıl, a legrégebben és az egyik legeredményesebben
mőködı védjegy. Magyarországon kapható termékeken is megtalálható, esetünkben azért is
nagy jelentıségő, mivel sok irodai termék kapta meg ezt az emblémát. Elınyei (pl. az
elhasznált termék visszavétele) korlátozottan érvényesülnek Magyarországon. Mégis
ajánlhatók az ezzel a védjeggyel rendelkezı termékek, mivel a kedvezı környezeti
tulajdonságok jó része hazánkban is érvényesül (pl. kevésbé káros anyagok felhasználása,
kisebb energiafelhasználás).
3.
Az Északi Hattyú (Nordic Swan) Norvégia, Svédország, Finnország, Izland és Dánia közös
környezetbarát termék jele, amelyet 1991-ben vezették be, és amely 2-3 évre nyerhetı el. A
feltételek ugyanazok az érintett országokban. A feltételeket a "bölcsıtıl a sírig" elvnek
megfelelıen alakították ki. Magyarországon egyes papírárukon találkozhatunk vele.
4.
Az EU 1992 óta használt ökojele odaítélhetı minden olyan terméknek, amely kielégíti az
Unió egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi elıírásait. Az ökojel semmilyen esetben
sem adható olyan anyagoknak és termékeknek, amelyeket veszélyesnek minısítenek,
odaítélhetı azonban olyan termékeknek, amelyek veszélyesnek minısített anyagokat
tartalmaznak, ha a termék kielégíti a biztonsági elıírásokat.
5.
A Magyarországon 1994 óta használt cédrus, amely a termékek környezetbarát vagy
környezetkímélı jellegét tanúsítja. A védjegyhasználat jogát pályázat útján lehet megszerezni.

2. Húzd alá melyik jobb környezetvédelmi szempontból?
Vászon bevásárló szatyor
Száraz elem
Eldobható borotva
Golyós dezodor

/ nylon zacskó
/ tölthetı akku
/ villanyborotva
/ hajtógázas dezodor

Mőanyagflakonos mustár / üveges mustár
Zacskos tej
/ dobozos tej
Filteres tea
/ teafő

3. Hulladékos toto! A helyes válaszok elıtti betőket írjátok fel
egymás mellé és az összekevert betükbıl 1 szót olvashattok ki!
Melyik a szelektív hulladékgyőjtés helyes megfogalmazása? (1 helyes válasz)
A Azt a hulladékot győjtöm, amit nem tudok máshová kidobni, eltüntetni.
K Anyagfajták szerint külön győjtjük a hulladékokat.
Miért helyes a szelektív hulladékgyőjtés? (3 helyes válasz)
R Mert ha külön győjtjük a hulladékokat, akkor késıbb lehet hasznosítani.
V Hogy külön szeméttelepre kerüljenek, mert mindegyik kezelésére más-más elıírás
vonatkozik.
Ö Kevesebb szemetet kell elhelyezni a hulladéklerakókban.
Y Nem kerülnek veszélyes anyagok a környezetbe.
Mi történik ma a legtöbb hulladékkal Magyarországon, miután a kukáskocsi
elszállította? (1 helyes válasz)
V Elszállítja a legközelebbi erdı szélébe.
T Elégetik egy hulladékégetıben.
N Elhelyezik egy hulladéklerakóban.
L Hasznosítják.
Válaszd ki a környezetvédelmi szempontból legjobb csomagolást! (1 helyes válasz)
G Tetrapack doboz
O Visszaváltható mőanyag palack
F Alumínium doboz
Z Visszaváltható üveg
A Eldobható mőanyag palack
Kinek a feladata a hulladékok megfelelı kezelése? (3 helyes válasz)
S Nekem nem, nem én vagyok a kukás ember.
E A hulladékkezelı cégek feladata.
T Én is segíthetem, a hulladékgyőjtık megfelelı használatával.
R Csak a felnıttek feladata.
E Mindannyiunk közös feladata.

