
A szemét illegális lerakása 
Nagymegyer határában 

Bodó Anikó 
Duborszky Petra 
Tóth Lilla 



A „szemét” fogalma 
 

Hulladéknak vagy szemétnek azokat a tárgyakat nevezzük, amelyek 
az ember mindennapi élete során keletkeznek és a keletkezésük 
helyén (gyárak, üzemek, háztartás stb.) feleslegessé váltak, tőlük 
tulajdonosuk megválik, vagy megválni 
köteles.  http://hu.wikipedia.org/wiki/Hullad%C3%A9k   
 
Más megfogalmazás szerint:  
A szemét olyan - számunkra - már feleslegessé vált anyag, melyet 
nem tudunk, vagy nem akarunk újrahasznosítani. 
A hulladék olyan feleslegessé vált anyag, melyet szelektíven 
gyűjtünk, és ez által lehetővé tesszük az 
újrahasznosítását.  http://www.energiaporta.hu/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=215%3Afogalmak-hulladekszemet-
hulladekhasznositas&catid=28%3Ahulladekhasznositas&Itemid=75&lang=hu 
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Nagymegyer 
• Nagymegyer városa a nagyszombati kerületben, ezen belül 

a dunaszerdahelyi járásban helyezkedik el, amelynek 
harmadik legnagyobb települése. A város varázsa talán 
abban rejlik, ahogyan megfér egymás mellett a turizmus, a 
mezőgazdaság és az ipar. Ez az a hely, ahol találkozik a falusi 
vendéglátás, és az igényes üdültetés. Erről a város szélén 
található termálpark és 100 hektáros parkerdő 
gondoskodik, mely az egykor kiterjedt alföldi cseresek és 
tölgyesek utolsó maradványa, és mint ilyen, egyedülálló a 
Csallóközben. Nagymegyer igyekszik megőrizni a 
hagyományokat és a történelmi múltat, miközben arra 
törekszik, hogy igazán méltó helyet foglaljon el Közép- és 
Kelet-Európa turizmusában. Nagymegyer Dél-Szlovákia 
egyik legjelentősebb turisztikai központja. Egy nyitott 
fürdőváros Európa szívében, 940 éves történelemmel és a 
termálvíz csodálatos üzenetével. 



A város történelméről... 
• Nagymegyer az egyik leggazdagabb múltú település az Alsó 

Csallóközben. Történelmét a levéltári okiratok, a lejegyzett száj 
hagyományok, templomok, temetők, és 1989 után egyre szaporodó 
köztéri szobrok és emlékművek őrzik. A város keletkezéséről pontos 
adat nincs, de tény az, hogy már a honfoglalás korában is lakott 
település volt. A monda szerint a város nevét Árpád fejedelem egyik 
alvezérétől, Megerétől kapta, akinek népe a honfoglalás után a 
Csallóközben telepedett le. A Megyer elnevezés a település lakóinak 
hovatartozását jelölte. Ez a név az idők folyamán változott. 
Nagymegyert IV. Béla király, 1268-ban oklevelében komáromi 
várföldként említi, s ebben az oklevélben villa Meger néven 
szerepel. A város megnevezése a következőképpen alakult az idők 
folyamán: 1369-ben Megere, 1379-ben Megyer, 1471-ben 
Nagymegyer, 1786-ban Megyer, 1828-ban Nagy-Megyer, 1918 után 
Veľký Meder, 1938-tól Nagymegyer, 1948 után Čalovo, 1991-től 
Veľký Meder volt a város hivatalos neve. Hivatalos okiratok 
bizonyítják, hogy Nagymegyer 1466. december 15-én mezővárosi 
jogállást kapott Hunyadi Mátyás magyar királytól, három országos 
vásártartási nap rendezési jogával és pallosjoggal. 
http://www.velkymeder.sk/hu/varostortenet 
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Hulladék törvény Szlovákiában 

• Az első törvény a hulladékokról, mint a rendeletek,  
hirdetmények, irányelvek, utasítások és magyarázatok 
összessége a hulladékok elhelyezéséről  1991-ben volt 
kiadva 238/1991 Zb szám alatt a Környezetvédelmi 
Minisztérium által. Ez a törvény elrendelte a 
államigazgatási szervek jogait és kötelességeit valamint 
a jogi- és fizikai személyek kötelességeit a hulladék 
elhelyezéséről. 

• Az Európai Unióba való belépés után módosították  és 
úgy evidálták, mint új európai törvény a hulladékról 
223/2001 Z.z. szám alatt.   



Projektünk témája  

A szemét illegális lerakása Nagymegyer (Veľký 
Meďer)  határában. 

 





Fő cél 

• A lakosság környezettudatosságának javítása 
az állapotfelmérés tükrében.  



Fő probléma 

• A szemét illegális lerakása. 



Részcélok 
• A nagymegyeri diákok környezettudatosságának 

felmérése. 
• Az állapot javítása. 
• Javaslatokat tenni az állapot javítására. 
• A természeti értékek megőrzése, megóvása, 

fenntartása és fennmaradásukhoz szükséges 
feltételek megteremtése. 

• Figyelemfelkeltés. 
• Változtatni a környék lakosainak magatartásán. 

 
 



A projekt megvalósításának terve  

• Feladatok elosztása 
• Vizsgált terület feltérképezése 
• Megfigyelés 
• Városi szeméttelep meglátogatása 
• Önkormányzat felkeresése 
• Kérdőívek elkészítése és kiértékelése  
• Lakossággal való interjú készítése a hulladék 

szállításáról 



Projekt moduljainak lehetőségei 

• Az erdő közjóléti funkciói – Duborszká Petra 
• Hulladékkezelés helyzete a városban– Bodó 

Anikó 
• A diákok és a hulladékgyűjtés– Tóth Lilla  



Az erdő közjóléti funkciói 













Problémák 

• A lakosság ismereteinek hiánya a szemét 
elszállításáról. 

• Illegális szemetelés az erdő egész területén. 
• Az emberek nemtörődömsége. 
• Rovarok és rágcsálók elszaporodása, ami 

komoly közegészségügyi problémát jelent, 
mivel számos betegség hordozója lehet. 



Megoldási lehetőségek 

• Felhívni a lakosok figyelmét, hogy a szétszórt rosszul 
kezelt hulladék undort keltő látványt nyújt. A turisták 
különösen érzékenyek az egészségügyi és esztétikai 
viszonyokra, így az idegenforgalom fejlesztése nem 
nélkülözheti a megfelelő köztisztasági és 
hulladékkezelési követelmények érvényesítését.  

• Plakátok elhelyezése a város különböző részein a 
szemétszállításról. 

• A környezet szebbé tétele és az egészség megóvása 
érdekében a szemétgyűjtési szokások megváltoztatása. 

• Szemétgyűjtési akció szervezése az erdő területén. 



Kivitelezés 
• Valamennyiünk közös érdeke, hogy visszaszorítsuk az illegális 

szemétlerakást, megszüntessük a kialakult szemétlerakó helyeket 
és helytelen szemétgyűjtési szokásainkon változtassunk. 
Mindenkinek fel kell ismernie, hogy nem csak jelenünket, de 
gyermekeink, unokáik jövőjét is veszélybe sodorjuk! 

 
• Rajzpályázat az illegális szemétlerakás ellen 
 Rajzpályázat hirdetés „Együtt a tiszta természetért” címmel.  
 A pályázat célja a lakosság figyelmének felhívása az illegális 

szemétlerakóhelyek problémájára. A pályázott rajzokból kiállítást 
rendezünk a helyi kultúrházban. A megrendezendő kiállítás egyik 
rejtett, másodlagos célja a szemét elleni harc sokféleségének 
bemutatása. 
 







• Plakátok elhelyezése a város különböző 
részein a szemétszállításról 

 



 
       LOMTALANÍTÁS 2015.05.15. 

 
      
 
    Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy tavaszi    

   lomtalanítási akciót tartunk a város területén. Kérjük,  
   feleslegessé vált tárgyaikat péntek reggel 7 óráig rakják 
   ki az ingatlanjaik előtti közterületre! 

  
 
 
 
• GYŰJTÜNK: 
  elektromos hulladékot, háztartási villamos gépeket, számítógépeket, fém hulladékot, a 

háztartásban előforduló nem kommunális hulladékot (pl. matracok, ágyak, fotelok, 
székek, textília stb). 

 
• NEM GYŰJTÜNK: 
 növényi hulladékot, állati eredetű hulladékot, háztartási hulladékot, építészeti 

hulladékot. 
 





• Szemétgyűjtési akció megszervezése 
 



Felhívás szemétszedésre! 
Tisztelt nagymegyeri lakosok! 

 
• Tisztítsuk meg városunk környezetét az Önkormányzat 

és a Városi Vadászszervezet közös programja keretében 
         2015. április 18-án 9 órától.  

• Szemétgyűjtésre hívjuk és várjuk mindazokat, akik a 
tiszta környezetünkért tenni akarnak, bántja a szemüket 
az árkainkba, földjeink mellé, erdőbe, útjaink szélére 
eldobott, kihordott szemét.  Gyülekező a Mátyás fánál. 
Zsákot, kesztyűt biztosítunk. 
 

Nagymegyeri Önkormányzat és Nagymegyeri 
Vadászszervezet.  







• A környezet szebbé tétele és az egészség 
megóvása érdekében a szemétgyűjtési 
szokások megváltoztatása 

 Lakossági fórum a szelektív hulladékgyűjtésről 
a helyi művelődési házban, melynek célja, 
hogy a szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
kapcsán felmerülő kérdéseket megvitassuk. 



Az első pillanatra azt hinné az ember, hogy valamelyik nyugati szomszédunknál készültek a 
fotók. De mindez egy nagymegyeri családnál készült, ahol nagyon komolyan veszik a 
hulladék szelektálását.  



Hulladékkezelés helyzete a városban 

• A települési hulladékok összetétele és mennyisége 
jelentős mértékben függ az életszínvonaltól, az 
életmódtól és ezen belül a fogyasztási szokásoktól. Ezt 
befolyásolja: az igények túlzott növekedése, a fejlődés 
és az életszínvonal, a jólét fogalmának téves 
értelmezése. Napjaink legtragikusabb tévedése, 
miszerint az anyagi javak halmozása egyenes arányban 
van a jóléttel, a katasztrófa felé vezeti a világot – nem 
csak a hulladékhegyek tekintetében. A baj tehát az, 
hogy túl sok hulladék keletkezik. Ennek alapvető oka a 
mértéktelen fogyasztás, az anyagi javak hajszolása. 
 



SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS A 
VÁROSBAN 

• Műanyagok begyűjtési rendje  
• Biohulladék gyűjtése 
• Elektromos és elektronikai hulladék gyűjtése 
• Használt étolaj és sütőzsír gyűjtése 
• Használt akkumulátorok és elemek gyűjtése 
• Világítótestek gyűjtése 
• Használt ruhák gyűjtése 
 



Problémák 
• A lakosság ismereteinek a hiánya a szemét elszállításáról 
• A szelektív hulladékgyűjtésről az egyik legnagyobb 

téveszme, hogy a hulladékokat begyűjtésnél összeöntik. 
Ennek oka a hiányos kommunikáció és az emberek 
lustasága. Könnyebb ezzel a kifogással eltolni magunktól a 
szelektálás plusz feladatait, mind tudatosan vásárolni 

• A városon belül elhelyezett kevés kuka 
• A kétütemű hulladékgyűjtési és szállítási rendszer hiánya 

ami akkor válik szükségessé, ha a környéken levő 
hulladéklerakók már beteltek. Ún. átrakóállomások 
létrehozásával teszik gazdaságosabbá a hulladékok 
gyűjtését, és fokozzák a szállítás teljesítményét. 
 



Megoldási lehetőségek 

• A lakosok figyelmének felhívása a szemét káros 
hatásairól 

• A lakosok figyelmének felhívása az illegális szemét 
lerakásáról a város határában 

• Dráguló szemétlerakás: ezzel rá lehet venni a cégeket 
és az embereket - akiktől a hulladék származik -, hogy 
inkább szelektíven gyűjtsék a hulladékot, és ne 
szállítsák válogatás nélkül a szemétlerakathoz.  

• Fokozott figyelmet kell fordítani bevásárlásainkra, hogy 
tényleg csak a szükséges dolgokat vegyük meg és ha 
megvesszük, ügyeljünk, milyen csomagolásban van, 



Műanyag 

• Emberi tevékenység termékei, melyek nélkül 
már el sem tudjuk képzelni életünket. 
Lebomlási idejük akár több száz év is lehet, 
ezért a természetben nincs semmi 
keresnivalójuk. Nagyon jól újrahasznosíthatók, 
ezért fontos szelektíven gyűjteni és feldolgozni 
őket!   
 



• Reciklált műanyagokból különböző, a 
mindennapi életben szükséges termékek 
gyárthatók:  

• - reciklált polietilénből táskákat, szemetes 
zacskókat és kosarakat készítenek  

• - a PET-flakonokat tisztítják, ledarálják, majd 
megolvasztják és műszál fonalat készítenek 
belőlük, amit a textilipar hasznosít   
 



 
Műanyagok begyűjtési rendje 

  
  
•  „A térfogat 

csökkentése érdekében 
kérjük a műanyagot 
összelapítani, majd a 
kupakot visszacsavarni. 
A fóliát kérjük 
göngyöljék össze. „  
 



Papír 
• Emberi tevékenység termékei. A természetben 

néhány hónap alatt lebomlik.   
• 1 tonna újrahasznosított papír feldolgozásával 17 fa 

életét mentjük meg.  
• 110 tonna újrahasznosított papír felhasználásával 1 

hektár 80 éves erdőt mentünk meg a kivágástól. Ezt 
a mennyiséget egy 15 emeletes lakóház lakói 1 év 
alatt kitermelik...   

• Az újrahasznosítható papír kommunális hulladékba 
való keverésével 3000 – 4000 hektár erdő kiirtását 
okozzuk évente!   

 



A szelektíven gyűjtött papírt a kék 
színű konténerekbe gyűjtsük!  

 



Biohulladék gyűjtése 
 • A Nagymegyeri Városi Hivatal 

Városfejlesztési és Építésügyi 
Szakosztálya Környezetvédelmi 
Ügyosztálya felhívja a 
lakosságát figyelmét a házi 
komposztálás fontosságára. A 
biohulladékot tilos a kukába 
rakni, a keletkezés helyén kell 
hasznosítani!  

• Kérjük a lakosságot, hogy 
lehetőségeihez mérten a 
kertben, udvarban keletkező 
lebomló hulladékot a 
keletkezés helyén házi 
komposztálással hasznosítsa 
(pl. házi készítésű 
komposztáló, vagy a képeken 
látható komposztálók 
valamelyikével 

 



Elektromos és elektronikai hulladék 
gyűjtése 

 •  A városban lehetőség nyílt 
ELEKTROMOS HULLADÉK 
szelektív gyűjtésére.  

• A feleslegessé vált elektromos 
berendezéseket a TSM VM Kft. 
telephelyén (Nefelejcs u. 1) 
lehet leadni május 25-ig 
munkanapokon 08,00-tól 
14,30-ig.  

• „KÉRJÜK ÖNÖKET AZ 
ELEKTROMOS 
BERENDEZÉSEKET EGÉSZBEN, 
NEM SZÉTSZERELVE LEADNI, 
ELLENKEZŐ ESETBEN NEM 
TUDJUK AZT ÁTVENNI!“ 
 



HASZNÁLT ÉTOLAJ ÉS SÜTŐZSÍR 
GYŰJTÉSE 



Használt akkumulátorok és elemek 
gyűjtése 

 



• A háztartásokban különféle termékek és csomagolásaik 
válnak hulladékká, ezek jó része alkalmas hasznosításra, 
így különgyűjtésükkel lehetővé tesszük azok ismételt 
feldolgozását. A legnagyobb mennyiséget az 
élelmiszerek és a fogyasztási cikkek csomagolóanyagai 
(papír, műanyag, üveg, fém és italos kartondoboz 
csomagolás), valamint az újságpapír teszik ki a 
településen. 

• Ha mindent szépen szelektálnák, alig kerülne valami a 
hulladéklerakóra (szeméttelepre). Sajnos jelenleg 
azonban a helyzet, hogy a háztartási hulladék kb. 70%-a 
kerül hulladéklerakóra, s mindössze 17%-át 
szelektálják.  
 



Szállítás 

• Az elhordásos rendszer változatai a gyűjtés-
szállítás technológiájának függvényében a 
következők: 

• - ürítéses rendszer (félpormentes és pormentes), 
• - cserekonténeres rendszer. 
• A szállítás eszköze lehet helyhez kötött 

(csővezeték, szállítószalag) és mobil (targonca, 
közúti, vasúti jármű). A elszállított hulladék 
állapota: ömlesztett vagy csomagolt.  
 



A diákok és a hulladékgyűjtés 



Problémák 
• Nincsenek pontos ismereteink a nagymegyeri 

diákok szeméthez való hozzáállásáról 
• Nincsenek információink a nagymegyeri tanulók 

természethez, környezethez való hozzáállásáról  
• A diákok ismerethiánya a  hulladék 

komposztálásáról  
• A diákok passzív részvétele a szemétgyűjtési 

rendezvényeken   
 



Megoldási lehetőségek 

• Rajzok készítése és kiértékelése (Téma: Én és a 
természet )  

• Kérdőíves felmérés a tanulók körében 
• Szemétgyűjtési akció rendezése a diákok 

együttműködésével  
• A nagymegyeri eko udvar meglátogatása 

 
 
 



 Bartók Béla Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola 



Környezettudatosságot fejlesztő kifestők 



A Föld napja - április 22 



Kivitelezés 
„Én és a természet” 



Zöld iskola projekt 
 Nagy hangsúlyt fektetnek  a hulladék 

csoportosítására is, ezért minden tanterembe 
tárolók kerültek a papír- és 
műanyaghulladék számára.      



Hogyan teheted a legtöbbet környezeted 
megóvása érdekében ? 

 a) Otthoni energiatakarékossággal

b) Szelektív hulladékgyűjtéssel

c) Közösségi akciókkal
(szemétgyűjtés, növényültetés)

d) Rövidebb távon kerékpár
használatával

e) Tömegközlekedés előnybe
részesítésével

Milyen gyakran jársz ki a szabad 
természetbe ? 

a)      Hetente többször

b) Hetente egyszer

c) Havonta

d) Nem járok ki

Kérdőívemet 50 tanulóval 
töltettem ki, a nyolcadik és 
kilencedik osztályból.  

Hipotézisem: A tanulók odafigyelnek a 
szelektív hulladékgyűjtésre.  



Fontosnak tartod a szelektív 
hulladékgyűjtést? 

a)      Fontosnak

b) Kevésbé fontosnak

c) Nem tartom fontosnak

Ha nem gyűjtesz szelektíven miért nem ? 

a)      Sok időt vesz igénybe

b) Nem tartom fontosnak

c, Ürítéskor úgyis összeöntik az egészet

d, Nem tudom, hogyan kell

e) Nincsen gyűjtőhely

Gyűjtesz-e szelektíven valamilyen hulladékot 
? 

a) Igen

b) Nem



Mekkora távolságot lennél hajlandó megtenni 
a szelektív gyűjtőhely eléréséhez ? 

a)      10-50 m

b) 50-200 m

c) 200-500m

d, 500 m felett

e, Vigyék el a háztól a szemetet

Hogyan tájékozódnál szívesen arról, hogyan 
tehetsz többet a környezeted megóvásáért ?  

a)      Ismeretterjesztő filmek
révén

b) Internetről

c) Az iskolában

d) Iskolán kívül

e, Tanulmányúton



Kiértékelés  
• Hipotézis verifikálása: 
 A tanulók annak ellenére, hogy hajlandóságot mutatnak a 

szelektív hulladékgyűjtés irányába  nem figyelnek oda a szelektív 
hulladékgyűjtésre (4. Gyűjtesz-e szelektíven valamilyen 
hulladékot?) 

• Konklúzió:  
 A megkérdezett tanulók többsége fontosnak tartja a szelektív 

hulladékgyűjtést  és legszívesebben tanulmányúton vagy 
tanulmányi kirándulások alkalmával informálódna róla. (3.   
Fontosnak tartod a szelektív hulladékgyűjtést?, 7. Hogyan 
tájékozódnál szívesen arról, hogyan tehetsz többet a környezeted 
megóvásáért ? ) 

 
 
 

 



Eko udvar  
Műanyag flakon préselő 

Növényi hulladék préselő 



Alapanyag 

Alapanyag 

Bálázott flakon 

Bálázott flakon 



Összegyűjtött gumiabroncs  

Szitálásra váró föld 

Letakart föld, amelyet forgatnak, 
öntöznek 



Szennyvíztisztító 

Szitált föld 



Köszönjük a figyelmet! 
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