
A magyar ipari és technológiai forradalom V. 

(„Humánökológiai fordulóponton vagyunk”) 

Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 

 

VETÉLKEDŐ 

 

_________________________ 

Mi a biodiverzitás? 

a bioélelmiszerek pozitív hatásának vizsgálata 

a termőföld alkalmassága bionövények termesztésére 

az élőlények biológiai sokfélesége 

 

Mi az emisszió? 

a föld minőségének romlása 

a légszennyező anyagok kibocsátása 

a víz pusztító hatása a földfelszínen 

 

Melyik környezetre ártalmatlan anyag jó háztartási tisztítószer, folteltávolító, fogmosószer és 

izzadásgátló? 

szódabikarbóna 

só 

ecet 

 

Mennyi idő alatt bomlik le a természetben egy papír zsebkendő? 

egy hét 

egy hónap 

egy év 

 

Mennyi idő alatt bomlik le a természetben egy fém italosdoboz? 

10 év 

50 év 

200 év 

 

Egy liter olaj az ivóvízbe öntve hány liter vizet képes ihatatlanná tenni? 

10 000 litert 

félmillió litert 

1 millió litert 

 

Magyarországon begyűjtött hulladék hány százalékát rakják le kezeletlenül? 

30% 

50% 

90% 

 

Mikor született az első környezetvédelmi törvény Magyarországon? 

1961 



1976 

2001 

 

Mikor zajlott le a Kyotoi konferencia a globális felmelegedésről és mik voltak a főbb  

1995: A kiotói jegyzőkönyv szerint 38 iparosodott, illetve átalakuló gazdaságú ország vállalta 

átlagosan a kibocsátások 5,2 %-os csökkentését (1990-hez képest) a 2008-2012 közötti időszakra. 

(Ez 3 országnál a kibocsátások korlátozását jelenti (Ausztrl., Izl., Norv.), 3-nál szintentartás (Oroszo., 

Ukr., Új-Z.), a többi országnál 5-8 %.) 

 

Mely gázokra vonatkozott a kibocsátások korlátozása? 

Hat üvegházhatású gázra vonatkozik a megállapodás: CO2, CH4, N2O, három fluortartalmú 

vegyületcsoport 

 

Az EU és Magyarország mit vállalt a kyotoi jegyzőkönyv aláírásával? 

EU számára 8, Mo.-nak a jegyzőkönyv 6 %-ot ír elő.  

 

Soroljon fel legalább 3 magyarországi nemzeti parkot? 

Hortobágyi NP Ig. 

Kiskunsági 

Bükki 

Aggteleki 

Fertő-Hanság 

Duna-Dráva 

Duna-Ipoly 

Balaton-felvidéki 

Kőrös-Maros 

Őrségi 

 

Melyik nemzeti park található Szerbiában a Vaskapu Erőmű környezetében? 

Djerdap Nemzeti Park 

 

Milyen mértékben járul hozzá az erőmű Szerbia energiaellátásához? 

kb. 30% 

 

Hány km utat fut be a Duna mielőtt beömlik a Fekete-tengerbe és melyik Európa leghosszabb 

folyója? 

2840 és 2860 között, Volga 

 

Mennyi vizet használnak a családok fő/nap Magyarországon? mekkora az európai átlag? 

mo.: kb. 180 l, Európa: 240 l  

 

Az ívóvízfelhasználás kb. hány százaléka származik a Dunából Magyarországon? 

kb. 90% 

kb. 40% 

kb. 10% 


