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FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT VERSENYFELADATOK 

MEGOLDÁSOK 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: NÉBIH, OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET  

AZ ÉLELMISZEREK ÚTJA – AVAGY HOGYAN KERÜLNEK ÉTELEINK AZ ASZTALUNKRA 

 
1. Gondoljátok át, hol érdemes vásárolni, ha csökkenteni szeretnénk az ökológiai lábnyomunkat! Egyszerű 

választással válaszoljatok a kérdésekre! Figyeljetek arra, hogy vannak olyan kérdések, ahol több válasz is 
lehetséges! 

 

Kép forrása: www.origo.hu 

1.1.  Miért érdemes ökológiai szempontból a helyi piacon vásárolni? Válasszátok ki a megfelelő választ! 

a) Mert a piacon csak egészséges élelmiszereket árulnak. 

b) Mert a piacon helyi termelőktől is vásárolhatunk. 

c) Mert a piacon minden olcsóbb. 

d) Mert a piacon magyar áru is kapható. 

 
1.2. Miért érdemes helyben, a lakóhelyen vásárolni? Válasszátok ki a megfelelő válaszokat! 

a) Mert ott biztosan friss árut kapunk. 

b) Nem kell hosszú kilométereket megtenni az áruért. 

c) Tömegközlekedéssel vagy kerékpárral is megközelíthető, így nem kell a szállításért is külön fizetnünk.  

d) Biztosan olcsóbb, mint bármelyik közeli bolt.  

 
1.3. Mit jelent a képen látható logó? 

a) 100% magyar alapanyagból, Magyarországon készült termék. 

b) A termék több mint 50 százaléka magyar alapanyagból, Magyarországon készült. 

c) Hazai feldolgozású, külföldről hozott alapanyagból készült termék. 

 

Kép forrása: http://agrarmarketing.itthon.hu 

http://www.origo.hu/
http://agrarmarketing.itthon.hu/
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1.4. Mit gondoltok, néha miért lehet olcsóbb egy a külföldi termék a magyar terméknél? Több válasz is jó lehet! 

a) Mert sokszor olcsó munkaerővel állítják elő. 

b) Mert a szállítási költséget a magyar állam fizeti meg. 

c) Mert sokszor olcsó, rossz minőségű alapanyagokból készítik. 

d) Mert kevesebb csomagolóanyagot használnak fel a csomagolásához. 

e) Sok országban nem fordítanak figyelmet a környezetvédelemre a termelés során, így olcsóbb lehet a termék. 

f) Minden országnak más jogszabályai vannak, ezek is befolyásolhatják a termékek árát. 

g) Sok országban jellemző, hogy óriási tételben gyártanak egy-egy terméket, így alacsonyabb áron tudják 

értékesíteni. 

Forrás: http://magyarkonyhaonline.hu/magyar-izek/magyar-termek-hazai-termek-hazai-feldolgozasu-termek 

 
1.5. Ki árulhat a piacon kistermelőként élelmiszereket? 

a) Az a magánszemély, aki a saját maga által megtermelt alapanyagokból élelmiszereket állít elő. 

b) Az a magánszemély, aki az élelmiszer előállításához az ősi időkben használatos módszereket használja. 

c) Az a magánszemély, akinek az ősei is a mezőgazdaságban dolgoztak. 

d) Az a magánszemély, aki olyan zöldségeket, gyümölcsöket termeszt, amelyeket ősi magyar fajtából 

nemesítettek. 

e) Mindenki, aki a piacokon zöldséget, gyümölcsöt vagy élelmiszert árul. 

Forrás: 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/7e/50000/Kistermel%C5%91i%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%

202013.pdf 

http://magyarkonyhaonline.hu/magyar-izek/magyar-termek-hazai-termek-hazai-feldolgozasu-termek
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mag%C3%A1nszem%C3%A9ly&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Saj%C3%A1t_gazdas%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/7e/50000/Kistermel%C5%91i%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%202013.pdf
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/3/7e/50000/Kistermel%C5%91i%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%202013.pdf
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2. Olvassátok el az alábbi szöveget, majd válaszoljatok a kérdésekre! 

 

„Egy háztartási gépeket gyártó vállalat munkatársai és helyi önkéntesek a Csendes- és az Indiai-óceánból, a 

Földközi-, a Balti-, valamint az Északi-tengerből és azok partjairól gyűjtöttek össze műanyag hulladékot, amelyet 

megtisztítottak, feldolgoztak, majd a cég központjába szállítottak. Itt készültek el a környezetbarát porszívók, 

amelyek külső jegyeiben arra az óceánra vagy tengerre utalnak, ahonnan az alapanyagul szolgáló műanyag 

származik. Az összegyűjtött műanyag hulladék felhasználásával öt különböző porszívót készített a vállalat, 

amelyek közül kettő, a Földközi-tengeri és a Balti-tengeri modell Magyarországon is látható jelenleg.” 

 

 

 

Forrás: http://dekooder.blog.hu/2011/05/04/porszivo_a_tengerbol_1 

2.1. Mit gondoltok, hogyan lehetne a leghatékonyabban csökkenteni az óceánokban, tengerekben található műanyag 

hulladékok mennyiségét? 

 

a) Népszerűsíteni kell a porszívózást. 

b) Hatalmas szelektív műanyag gyűjtőket kell elhelyezni az óceán- és tengerpartokon. 

c) Vízben oldódó műanyag csomagolóanyagot kell használni a strandon használt termékek csomagolására.  

d) Azt az életmódot kell népszerűsíteni, amely a minimális mennyiségű csomagolóanyag használatával is 

fenntartható. 

 

2.2. Bevásárláskor milyen módon tudnátok csökkenteni a műanyag hulladékok mennyiségét? Több válasz is jó lehet! 

 

a. Zöldségek, gyümölcsök vásárlásakor ne kérjünk a csomagoláshoz nejlonzacskót! 

b. Mindig vigyünk magunkkal bevásárlótáskát vagy kosarat! 

c. Kisebb mennyiséget válasszunk mindegyik élelmiszerből! 

d. Válasszunk átlátszó csomagolású terméket! 

 

http://dekooder.blog.hu/2011/05/04/porszivo_a_tengerbol_1
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3. Hogyan készülnek a következő élelmiszerek? A felsorolt összetevőkből válasszátok ki azokat, amelyeket nem 

tartalmazhatnak az alábbi élelmiszerek! Több válasz is jó lehet! 

 
3.1. Méz 

a) a méh szervezete által előállított méz 

b) hozzáadott cukor 

c) hozzáadott víz 

d) tartósítószer 

 
 
 
 
 

Kép forrása: http://www.joportal.hu/ 
 

3.2. Eper ízű joghurt 

a) bíbortetű által előállított ételszínezék 

b) étolaj 

c) tojás 

d) cukor 

e) baktériumok 

f) tej 

 
 

 
 

Kép forrása: http://www.ma.hu/ 
 

3.3. UHT tej (tartós tej) 

a) hozzáadott cukor 

b) hozzáadott víz 

c) tartósítószer 

d) tej 

e) hozzáadott só 

f) ételszínezék 

 
 
 
 

     Kép forrása: http://szakacs.hupont.hu/ 
 
Forrás: Magyar Élelmiszerkönyv, http://www.omgk.hu/magyarelelmiszerk.htm 

http://www.joportal.hu/
http://www.ma.hu/
http://szakacs.hupont.hu/
http://www.omgk.hu/magyarelelmiszerk.htm
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4. Mennyi a vízlábnyoma az alábbi élelmiszereknek? Párosítsátok össze a termék előállításához használt víz 

mennyiségét az élelmiszerek nevével! 

 

a, Egy szelet kenyér 
 
(40 liter) 

  

  
 

b, Egy darab alma 
 
(70 liter) 

    

d, Egy pohár almalé  
 
(190 liter) 

c, Egy darab tojás 
 
(135 liter) 

    

e, Egy darab hamburger 

 
(2400 liter) 

 

190 liter 70 liter  40 liter 2400 liter 135 liter 

Forrás: http://fna.hu/mittehetsz/vizlabnyom 

 

5. Párosítsátok össze az alábbi címkéket a jelentésükkel! 
 

 a,  

Zöld Pont: az adott csomagolásra befizették a megfelelő díjat a nemzeti csomagoláshasznosító szervezetnek, hogy az 

elvégezze a termékek csomagolásának visszagyűjtését, hasznosítását, illetve ártalmatlanítását. 

 

http://fna.hu/mittehetsz/vizlabnyom
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                        b,  
FSC: olyan papírt használt, amely külön erre a célra ültetett fákból készült, s a kivágott fák helyébe másikat ültettek. 

 

 c,  

Fair Trade: Magyarul méltányos kereskedelem. A címke bizonyítja, hogy az adott termék méltányos árakon, 

tisztességes munkakörülmények között lett előállítva, valamint kiegyensúlyozott kereskedelmi feltételeken alapuló 

gazdasági kapcsolatot is takar a fejlődő országok dolgozói és gazdálkodói között. Ilyen címkével ellátott termékek 

vásárlásával a fejlődő országok termelőinek segítünk a szegénység és egyenlőtlenségek leküzdésében. 

 

d,  

Szelektív gyűjtést igénylő elektromos berendezések. 

e,  
Hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek. 
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http://okopack.hu/hu/magyarorszagon-hasznalatos-okocimkek-gyujtemenye 

Forrás: http://mkne.hu/fajlok/hirek/green_sweden_okosodj_brosura.pdf 

http://okopack.hu/hu/magyarorszagon-hasznalatos-okocimkek-gyujtemenye
http://mkne.hu/fajlok/hirek/green_sweden_okosodj_brosura.pdf
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6. Ezen az ábrán azokat az egyszerű szabályokat olvashatjátok, amelyek betartásával Ti is környezettudatosan 

élhettek. Ám a mondatok közé 7 hiba csúszott. Találjátok meg ezeket a hibás mondatokat és a betű, ill. 

számjelüket írjátok a megfejtésbe!  (Megoldás: A.2., A.4., B.2., B.5., D.2., C.2., C.5.) 

 

7. Az alábbiakban válaszoljatok az élelmiszerekre vonatkozó kérdésekre! 

 

Kép forrása: http://www.hyway.hu/ 

7.1.  Mit tekintünk élelmiszerhulladéknak? Több válasz is lehetséges. 

a) Állatbetegség miatt levágott állatokat. 

http://www.hyway.hu/
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b) Az élelmiszerek előállítása során keletkező hulladékot. 

c) Az élelmiszerek előállítása során keletkező szennyvizet. 

d) Az élelmiszerek ehetetlen részeit. 

e) A boltok polcairól feleslegesen megvásárolt termékeket. 

 
7.2.  Hány kg élelmiszerhulladékot termel egy átlagos magyar fogyasztó egy év leforgása alatt?  

a) Gyakorlatilag semennyit, mert a magyarok nagyon takarékosak. 

b) Kb. 1 kg-ot. 

c) Kb. 4-5 kg-ot. 

d) Kb. 40-50 kg-ot. 

e) Kb. 400-500 kg-ot. 

 
7.3.  Hol keletkezik napjainkban a legtöbb háztartási élelmiszerhulladék egy emberre vetítve?  

a) Magyarországon 

b) Észak-Amerikában 

c) Észak-Afrikában 

d) Latin-Amerikában 

 

7.4.  Milyen lépésekkel tudjuk csökkenteni az élelmiszerhulladékok és csomagolóanyagok mennyiségét? 

Rendezzétek úgy sorrendbe a megadott példákat, hogy 1-es legyen a legjobb megoldás, 4-es legrosszabb. 

 
a) Újrafeldolgozás: pl. megmaradt húsvéti sonkából sonkástésztát készítünk, vagy a maradék zöldséget 

komposztáljuk. 

b) Megelőzés: pl. nem veszünk több kenyeret, mint amit várhatóan megeszünk. 

c) Újrahasználat: pl. egy befőttes üveget vagy szatyrot többször felhasználunk. 

d) Kidobjuk a szemetesbe. 
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1. ………………………………………. 

2. c) 

3. ………………………………………. 

4. ……………………………………… 

 

Megoldás: 

1. b Megelőzés: pl. nem veszünk több kenyeret, mint amit várhatóan megeszünk. 

2. c Újrahasználat: pl. egy befőttes üveget vagy szatyrot többször felhasználunk. 

3. a Újrafeldolgozás: pl. megmaradt húsvéti sonkából sonkástésztát készítünk, vagy a maradék zöldséget 

komposztáljuk. 

4. d Kidobjuk a szemetesbe. 

 

7.5.  Mit jelent az élelmiszerlánc kifejezés? 

a) Az élelmiszer-kiskereskedelmi láncokat jelenti. 

b) Az ökológia egyik alapfogalma, más néven tápláléklánc. 

c) Az emberi tápcsatornát értjük alatta. 

d) Füzérbe fűzött szárított gyümölcsök, zöldségek (pl. pirospaprika). 

e) A szántóföldtől az asztalig terjedő élelmiszer-előállítási folyamat. 
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8. Az alábbi szófelhőből válaszd ki azokat a szavakat (vagy ragozott alakjukat), amelyek beleillenek a szövegbe! 

 

 

 

Az élhető környezet…………………………………………. (fenntarthatósága) az egész…………………………………… (társadalmat) 

érintő probléma.  

Mindenki tehet azért, hogy az élhető környezet fennmaradjon.  

Fontos, hogy minden egyén megértse és betartsa a ……………………………….. (környezetvédelem) szabályait, annak 

tudatában, hogy cselekedeteivel hatással van a környezetére.  

A ma élő emberek közös ………………………….. (felelőssége), hogy milyen környezetet hagy utódaira, milyen lesz a Föld 

40-60 év múlva.  

 


