
       
 

 

 

 

 

 

 

 

H U L L A D É K K E Z E L É S I     Ú T M U T A T Ó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

KÉRÜNK MINDEN RÉSZTVEVŐT, CSAPATTAGOT ÉS 

ÖNKÉNTEST, HOGY TANULMÁNYOZZA ÁT FIGYELMESEN 

ÚTMUTATÓNKAT ÉS TEGYE FEL KÉRDÉSEIT! 

 

A PET KUPÁNAK AZ EGYIK FŐ CÉLJA, HOGY A MINÉL TÖBB 

SZEMÉT ÉS HULLADÉK ÖSSZESZEDÉSÉN TÚL, MAGA A 

RENDEZVÉNY IS KIS LÁBNYOMMAL BÍRJON, S KEVÉS 

HULLADÉKOT TERMELJEN. 

S EZ NÉLKÜLETEK NEM FOG MENNI!     

PET KALÓZOK! 

A tiszai hulladékszennyezésről már biztos hallottatok, különben nem jelentkeztetek volna erre a 

küldetésre. De ha mégis szeretnétek bővebb információhoz jutni, olvassátok el honlapunkon a „PET 

palack áradat” című aloldalt! 

Az idei útvonalat (Dombrád – Tiszalök) tavasszal felderítettük Nektek, hogy még hatékonyabb legyen 

idén a PET palack vadászat. Tettük ezt azért, mert utólagos engedelmetekkel azt a célt tűztük ki magunk 

elé, hogy kétszer annyi hulladékot szedjünk, mint tavaly. 5 tonna helyett 10-et!  S mindezt nem is 

akárhogy… tömörítve, szelektíven! Jöjjenek a részletek… 

A továbbiakban bemutatjuk a Trash Out alkalmazás használatát és a tábori hulladékkezelési 

szabályokat.  

Az előre felderítés és GPS-es helyszínmegjelölés mellett azzal kívánjuk még hatékonyabbá tenni a Kupát, 

hogy minden csapatnak ki kell jelölnie minimum 1-2 embert, aki gyakorlott okostelefon használó, és 

felelős lesz az alábbi program használatáért, a megtisztított területek jelöléséért és az esetleges újak 

felviteléért. Ehhez okostelefon, s feltöltött aksi szükséges (plusz power bank-et, napelemes töltőt 

érdemes szerezni hozzá).  

Az általunk eddig felderített PET bányákat (szennyezett helyszíneket) a Trash Out online 

hulladéktérképen https://www.trashout.ngo/trashmap tudjátok megnézni. 

 

http://petkupa.hu/hu_HU/pet-palack-aradat
http://petkupa.hu/hu_HU/pet-palack-aradat
http://petkupa.hu/hu_HU/pet-banyak-az-idei-kupa-utvonalan-hulladekmonitoring-iii
https://www.trashout.ngo/trashmap


       
 

 

A megjelölt pontokra kattintva további információt kaptok a helyszín állapotáról (fotó, mennyiség, 

hulladékfajta). Így akár előre fel lehet készülni abból, hogy melyik helyszín rejt igazán sok palackot. Ergo 

hol lesz érdemes kikötni zsákokkal felszerelkezve. 

 

 

A helyszínen az eligazodást ennek applikáció változata segíti majd. 

A Trash Out applikáció használatát azért tartjuk fontosnak a PET Kupán, mert ennek használatával tudjuk 

felmérni a szennyezés mértékét. Ha pontos adatokkal és helyszínekkel rendelkezünk, akkor nemcsak a 

hatóságok és a jövőbeni akcióink lesznek hatékonyabbak, de erre alapoznánk jövőbeni terveinket is. 

Ebben szeretnénk a segítségeteket kérni! 

 

#1 LÉPÉS: REGISZTRÁCIÓ AZ APPLIKÁCIÓBAN 

Először asztali gépen, laptopon érdemes regisztrálni (https://www.trashout.me/signup), mert telefonon 

nem minden opció érhető el. Csapatnévvel, személynévvel, bármivel regisztrálhattok, a kérésünk annyi, 

hogy a szervezet kiválasztásánál (Organisation) keressétek ki a „PET Cup” szervezetet, így erőink 

egyesülnek. A felismerhetőség kedvéért olyan profilfotót töltsetek fel magatokról, hogy mi is 

megismerjünk rajta Titeket (ez azért szükséges, mert a PET bányák kitakarításáért, jelöléséért is járnak 

majd PETákok).  

Ha megismerkedtetek a programmal és sikerült regisztrálni, ugyanezen felhasználónévvel és jelszóval 

lépjetek majd be az okostelefonotokról is.  

I.  

https://www.trashout.me/signup


       
 

#2 LÉPÉS: TÖLTSD LE A TELEFONODRA 

Telefonotokra itt tudjátok letölteni az applikációt még otthon. 3 típusra érhető el: 

iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/trashout-eliminate-illegal-dumping-lets-do-it-world/id501471692?mt=8 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.trashout  

Windows phone: https://www.microsoft.com/en-us/store/p/trashout/9nblggh08m7c  

 

Ha fent van az app és be vagytok már 

jelentkezve, jöhet a „kincskeresés”… 

 

 

#3 FŐPRÓBA 

Ha találtok/ismertek szennyezett helyszínt 

a környéketeken, ott ki is próbálhatjátok 

hogyan működik. Előtte ellenőrizzétek le, 

hogy nem jelölte-e már valaki, ezzel 

elkerülve a duplikációt: 

https://www.trashout.ngo/trashmap  

S ha már ott álltok a szemétkupac mellett, 

kapcsoljátok be az appot. Valami ilyesmit 

fogtok látni (ez az iPhone verzió): 

 

 

TRASH OUT-TAL A PET KUPÁN 

#4: TEENDŐ MÁR MEGJELÖLT, PIROS 

HELYSZÍN ESETÉN:  

A Kupán nagyrészt már felderített, piros 

ponttal jelölt szennyezett helyszínekkel lesz 

dolgotok. Ilyen esetben nem kell mást tenni, 

mint a területet megtisztítani, s az 

applikációban a helyszínre kattintani. Az ekkor 

megjelenő helyszíni adatlap legaljára görgetve 

megtaláljátok a „már ki van tisztítva”  

gombot, amire rányomva fotót készíthettek a 

megtisztított területről.  

Ha ez megtörtént, a piros szín zöldre vált, s 

teljesítettük küldetésünket! ;)  

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/trashout-eliminate-illegal-dumping-lets-do-it-world/id501471692?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.trashout
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/trashout/9nblggh08m7c
https://www.trashout.ngo/trashmap


        
 
 

#5: TEENDŐ ÚJONNAN TALÁLT SZENNYEZETT HELYSZÍN ESETÉN: 

Ha új PET bányát találtok, kapcsoljátok be az app-ot, s a nagy zöld „Jelentés”, vagy „Report trash” 

gombra kattintva életbe lép a kamera és készíthetitek is a fotókat a szennyezett helyszínről. A Tiszán 

elég csak 1-2 képet készíteni, mert kevés a térerő és lassan tölti fel a képeket…  De minden esetben 

feltölti, akár később is, ha újra bekapcsolod az appot egy jó vételű helyen.  

Ha megvannak a fotók, be kell állítani a mennyiséget: kicsi, közepes vagy sok. Ezt zsákokban kifejezve 

úgy kell elképzelni, hogy ahol kb. 5-10 zsáknyi szemét van az kevésnek, ahol 10 zsák felett az 

közepesnek, 20 zsák felett pedig már soknak számít. Alul a megjegyzésbe külön köszönjük, ha 

pontosítjátok a mennyiséget.  

Ezután be kell állítani a szemét típusát, amit szabad szemmel láttok (általában műanyag palack, üveg és 

fém található a helyszínen, de előfordulhat egyéb „csemege” is):  

 

Ha kész vagyunk a felvételezéssel, kattintsunk a „jelentés” gombra és várjunk picit, amíg felviszi az 

adatokat.  

NAGYON FONTOS, hogy ha utána az egész helyszínt kitakarítottuk, lépjünk vissza az alkalmazásban a 

jelentésünkhöz és kattintsunk rá a helyszín adatlapján legalul, hogy „kitisztítva”! Csináljunk a 

megtisztított területről egy képet és kész is vagyunk (ugyanaz mint #4-es pont)! 

 

#7: HOGYAN GYŰJTSÜK A HULLADÉKOKAT? 

Mindenki kap kellő mennyiségű TESZEDD!-es zsákot. Ebbe mehet minden, ami nem a Tisza árterébe 

való. Plusz PETákokat kapnak azonban azok a csapatok, akik tömörítve, összetaposva tesznek mindent 

a zsákba. Így nemcsak kevesebb zsákot kell felhasználni, hanem több hulladékot tudtok hajótokra, 

kenutokba gyűjteni.  

Megköszönjük, ha külön zsákba gyűjtitek a nagyon koszos, büdös, szennyezett hulladékokat, mert 

bizony nekünk az önkéntesekkel mindent át kell majd válogatnunk és nagy könnyebbség, ha a 

zsákok kinyitásánál egyből tudjuk, hogy azt nem kell átnéznünk, mert az egész a szemétbe kerül. 



        
 
Ugyanez vonatkozik a tiszta palackokra, üvegekre. Ha ezeket külön gyűjtitek, megkönnyítitek a 

dolgunkat. Miért? Ld. a III. fejezetet.  

#8: PET MÚZEUM ÉS KIÁLLÍTÁS 

Ha igazi kuriózumokat találtok, hamisítatlan tiszai kincseket, akkor azokat tegyétek jól félre, mert plusz 

PETákot érnek a PET Profnál leadva!! 

Mi számít igazi kincsnek? 

Itt meríthettek ötleteket, Kabarcz Zsófi portréalanyaitól: 

https://www.facebook.com/pg/petkupa/photos/?tab=album&album_id=830341680448055 

Találmányotok akár kiállítási anyagunkba is bekerülhet: http://petkupa.hu/hu_HU/kiallitas 

II. H U L L A D É K O K   A   T Á B O R B A N 

A szemétgyűjtés mellett nagyon fontos, hogy a táborban is helyén kezeljük a hulladékokat. Ezért is 

írtuk meg Nektek több fórumon már, hogy hozzatok saját csajkát, evőeszközt, poharat, s olyan dobozt, 

amibe a napi elemózsiát el tudjátok tenni. Ezekkel próbáljuk minimalizálni a hulladékképződést a PET 

Kupa táboraiban.  

Felszerelés lista itt: http://petkupa.hu/hu_HU/jo-ha-tudod  

Szelektív gyűjtésre mindenhol biztosítunk lehetőséget, figyeld majd a feliratokat. Külön gyűjtjük a 

papírt, az üveget, a komposztnak valót és a fémet-műanyagot (utóbbi kettő mehet egy gyűjtőbe).  

Az alábbi feliratokat keresd majd.  

Ezeket le is töltheted, ha otthon, vagy a munkahelyeden is ki szeretnéd tenni: 

http://www.greenius.hu/index.php/kiadvanyok/  

 

https://www.facebook.com/pg/petkupa/photos/?tab=album&album_id=830341680448055
http://petkupa.hu/hu_HU/kiallitas
http://petkupa.hu/hu_HU/jo-ha-tudod
http://www.greenius.hu/index.php/kiadvanyok/


        
 

   

 

III. A VERSENYZŐK ÁLTAL BEGYŰJTÖTT HULLADÉKOK KEZELÉSE 

Rendezvényünk komoly hozzáadott értéke, hogy az összegyűjtött szemetet és hulladékokat mi, a 

mindenre elszánt önkéntes csapattal szétválogatjuk, így az újrahasznosítható része visszakerül a 

körforgásba! Tavaly is a begyűjtött 5 tonna hulladék fele feldolgozásra került.  

Mindez nem jöhetne létre a magyar hulladékos közszolgáltatók és újrahasznosító cégek nélkül. Óriási 

köszönet jár nekik azért, hogy az általunk összegyűjtött anyagokat térítésmentesen elszállítják és 

kezelik: 

 

 

 

http://petkupa.hu/hu_HU/onkentesseg


        
 
A válogatás módját személyes képzés során lehet elsajátítani a 0. napi előszedésen és a hajóépítő első 

2 nap alatt. A munkakesztyűket biztosítjuk, de erős cipőt, vagy gumicsizmát érdemes hozni a 

művelethez.  

 

További információk: 

Hankó Gergely 

PET Prof 

06 30 314 7550  

 
  

A 2017-es PET Kupa fő támogatója a Földművelésügyi Minisztérium 

„A Földművelésügyi Minisztérium a környezetvédelemért és a természetvédelemért való felelőssége 

keretében figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét szolgáló új módszerek és eljárások 

fejlesztését, azok alkalmazását. Kiemelt figyelmet és támogatást biztosít a hulladékkeletkezés 

megelőzésére, az önkéntesen szerveződő környezet- és természetkímélő kezdeményezések 

támogatására, amelyek a környezeti tudatosság fejlesztését szolgálják. Ezért is támogatjuk évek óta 

a PET Kupát, amely – a tiszai hulladékszennyezés megelőzése és csökkentése érdekében mára már 

határokon átnyúló akcióvá vált.” 


