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Kincsek a mobiltelefonunkban: 
A nyersanyagok kalandos útja 
 
Oktatási anyag: 
A mobiltelefonjainkban található nyersanyagok  
 

«Csak ha megértjük, akkor tudunk gondoskodni róla. 
Csak ha gondoskodunk róla, akkor tudunk segíteni. 

Csak ha segítünk, akkor menekülhetünk meg.» 
Jane Goodall 
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Kedves Tanárok, 
 
Köszönjük a környezetvédelem, valamint a mobiltelefonokban található nyersanyagokról 
szóló oktatási anyagunk iránti érdeklődésüket. 
 
A 12 és 19 év közötti gyermekek több, mint 87 %-a saját mobiltelefonnal rendelkezik. Az 
elmúlt években a multifunkcionális technikai eszközök nemcsak a fiatalok mindennapi 
életének, de a felnőttek magán- és üzleti életének is nélkülözhetetlen részévé váltak. 
Különösen az internethez való közvetlen hozzáférés teszi a mobiltelefont egy "mindig-
mindenütt-elérhető eszköz"-zé. A mobiltelefon ma már sokkal többet jelent, mint egy 
klasszikus kommunikációs eszköz; lehetővé teszik számunkra, hogy tájékozódjunk, 
programokat szervezzünk,, szórakozzunk és kapcsolatban maradjunk egymással bárhol is 
legyünk a világban.  
A mobiltelefonok előtérbe kerülésével a modern pedagógia megközelítése is megváltozott: 
a mobiltelefon az elmúlt években az oktatás tárgyává vált. Ezen oktatási anyag, melyet most 
a kezében tart, a globális tanulmányok céljainak meghatározására irányul. Ezeket a célokat 
a mobiltelefon példaként való felhasználásával kell közvetíteni, és a globalizált termelés 
összefüggésében megjelenő társadalmi és ökológiai következmények alapján lehet 
bemutatni.  
A legtöbb fiatal erős köteléke a termékkel biztosítja a magas szintű alapismereteket és 
motivációt ad az alaptéma megértéséhez, amelyre a tananyag épül. 
A Rügyek & Gyökerek hálózat nevében szeretnénk ösztönözni Önt arra, hogy a 
természetvédelem érdekében aktívan részt vegyenek diákjaival a programban. Készítsenek 
egy kis, avagy nagy projektet! Támogassák adománygyűjtő kampányainkat!  
Ha kérdései vannak, itt vagyunk, hogy támogassuk Önt a projektek megvalósításában. 
 

Az Ön Rügyek & Gyökerek Csapata 

 
1 Media behaviour of young people mobile phone/smartphone, Upper Austria, Study on young people 
and media 2013 (Medienverhalten der Jugendlichen Handy/Smartphone, OÖ., Jugend-Medien-Studie 
2013) 
2 Consequences of globalisation of the IT business, example mobile phone, Germanwatch e.V., 2010 
(Folgen der Globalisierung der IT-Branche am Beispiel Handy, Germanwatch e.V., 2010) 
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“Képes vagy a változtatásra,, 
minden nap, minden percben.” 

Jane Goodall 
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1. rész| A mobiltelefonom életútja  
 

 
 
Tartalom: 
 

 
Diákjaival együtt állítsák össze a mobiltelefonok életciklusát. 
Tegyenek ki középre egy mobiltelefont és gondolkozzanak el 
azon, hogy hol gyárthatták ezt a készüléket, a benne 
található nyersanyagok honnan származhatnak és kik 
vehettek részt a nyersanyagok bányászatában. 
   

 Írjak le, hogy a mobilnak milyen állomásokon kellett 
végigmennie „élete” során, a nyersanyagok 
bányászatától, melyből a telefon készült, egészen a 
készülék eladásáig és elhasználódásáig. 

 Vitassák meg a nyersanyagok eredetének gazda-
ságpolitikai hátterét, valamint a társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásait. 

 Tájékoztassa a diákokat arról a tényről, hogy a 
mobiltelefonok előállítása mennyire összetett dolog és 
hogy egy ilyen kis tárgy milyen sok nyersanyagot és 
munkát igényel, melyek hatalmas távolságokat ívelnek 
át. 

 Hívja fel a figyelmüket arra, hogy vásárlási szokásaik 
hatással vannak a környezetünkre, az érintett 
bányarégiókban lévő vadvilágra és a kitermelésben 
résztvevő emberekre.  

 

Feladat 1. 

Állítsák össze együtt a termelési láncolatot. 
Nyomtassák ki a függelékben található kártyákat (1. 
munkalap), azért hogy könnyebben be tudja mutatni a 
diákoknak az összefüggéseket. A mobiltelefont helyezze el a 
„használat” kártyára, majd adja hozzá a többi kártyát a 
helyes sorrendben (visszafelé is kezdheti a láncot).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A helyes sorrend: 
 

 Nyersanyagok előállítása 

 Kohó - Olvasztókemence 

 Elosztó  

 Gyártó  

 Mobiltelefon-társaság szoftverengedélyei 

 Bolt  

 Használat 

 Újrahasznosítás 

 Nyersanyagok előállítása (itt lesz teljes a kör)  
 

Kérdések: 
 

 Kinek van mobiltelefonja? 

 Milyen idős ez a mobil? 

 Hol vásároltad? 

 Szerinted hol gyártották ezt a telefont? 

 Honnan szerzik be az üzletek a mobiltelefonokat? 

 Miből készül egy mobiltelefon? 

 Honnan származnak a nyersanyagok? Kik 
bányásszák ki és dolgozzák fel a nyersanyagokat? 

 Milyen típusú munkákat végeznek a különböző 
állomásokon? 

 Hogyan nézhetnek ki a különböző munkahelyek? 

 Milyen munkakörülmények találhatóak ott? 

 Mennyi ideig használhatom a mobiltelefonomat? 

 Mi történik utána vele? 

 
 
 
 

 
 
 

  

 

A mobiltelefonok globális termékek, nemcsak használatuk során, de egész életciklusuk alatt. A mobilok tipikus példái a 
mai globalizált termelési láncoknak, összetett ellátási rendszerrel. 
Manapság több, mint 4 milliárd ember rendelkezik mobiltelefonnal. Ez a hihetetlen termelési mennyiség sok ember 
számára teremt munkahelyet, de sok társadalmi és ökológiai problémát is okoz.  
 
Háttér:   A mobilok előállításához rengeteg erőforrásra és energiára van szükség.  
Célok:    A telefonok termelési láncolatának megismerése, ökológiai és társadalmi hatásainak 

bemutatása 
Mire lesz szüksége:  Fonal vagy cérna, a kártyák kinyomtatása (1. munkalap) 

Opcionálisan egy világtérkép és az alkotóelemek listája 
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Háttér információk: Kitermelés:  
 

Nyersanyagok 
kitermelése:  
 

A mobiltelefonok több, 
mint 50 féle anyagot 
(többek között kobaltot, 
rezet, cinket, aranyat 
stb.) tartalmaznak.  To-
vábbá a tantál nevű fém 
is megtalálható bennük, 
amelyet a ritka és 
értékes koltán (a 
kolumbit-tantalit rövidítése) nevű nyers ércből állítanak elő. 
Ezt a fémet használják mobilok, laptopok és játékkonzolok 
előállításához is. Ausztrália után, Kongó a világ második 
legnagyobb koltán kitermelő helye. 
Számos probléma merül fel az illegális koltán kitermeléssel 
kapcsolatban, melyet kongói lázadó csapatok irányítanak. 
Ezek közül a legfőbbek a gyermek- és kényszermunka, 
valamint a széleskörű, maradandó természeti károsítás. A 
többnyire illegális bányászat ökológiai következményeit, 
valamint az esőerdők elpusztítását és a hulladék nem 
megfelelő kezelése miatti szennyezést sem veszik 
figyelembe. Legközelebbi emberszabású rokonaink, a 
csimpánzok élőhelye is vészesen fogy ezáltal.  
Vannak azonban olyan, a mobiltelefon-ipar által támogatott 
kezdeményezések, melyek az „erkölcsileg kifogástalan” 
koltán felvásárlásán alapulnak. Mivel a nyersanyagok 
szállítása és feldolgozása egy harmadik ország által történik, 
a nyersanyagok származásának igazolása általában nagyon 
nehéz, ezért próbálkoznak egy geokémiai „ujjlenyomat” 
használatával, amely származási bizonyítékkal szolgálhat. 
 

Előállítás:  
 

A szórakoztató elekt-
ronikai termékeket 
egyre nagyobb meny- 
nyiségben a fejlődő 
országokban állítják 
elő. Az elmúlt években 
a termelők sok gyárat 
fejlett országból fejlődő 
országokba telepítettek 
át, főleg Ázsiába, 
mellyel csökkentik költ-

ségeiket és megjelennek a feltörekvő piacokon. A vállalatok 
többsége vállalkozóknak és beszállítóknak szervezi ki a 
munkát, a termékek előállítását nem ők végzik. A 
mobiltelefon-gyártást érintő leggyakoribb szociális és a 
munkavállalói jogokkal kapcsolatos problémák az alacsony 
bérek, a hosszú túlórák, a munkahelyi egészségügyi és 
biztonsági kockázatok, valamint a határozott idejű 
szerződések és az ideiglenes foglalkoztatási megbízások 
miatti bizonytalanság. Az elektronikai ipar általában nagyon 
  

 
 
ellenséges a termelő országokban működő szakszer-
vezetekkel szemben, ezzel ellehetetlenítve a szakszer-
vezetek megszerveződését és a megfelelő bérmeg-
állapodásokat. 

Nagyon nehéz, sőt lehetetlen megmondani, hogy melyik 
forgalmazó vásárolja meg a nyersanyagokat, mivel a 
forgalmazók különböző olvasztóüzemekből és különböző 
bányákból szerzik be a szükséges ásványi anyagokat és 
nyersanyagokat. Az átláthatóság nagyon alacsony ebben az 
iparágban. 

Használat:  
 

A mobiltelefonok erő-
forrásfogyasztása, hasz-
nálat közben csak a saját 
energiafogyasztásukra 
korlátozódik, így ezt a 
rövid idejű használat 
alatti fogyasztást nem 
lehet releváns módon 
összehasonlítani a gyár-
tása során felmerülő 
energiafogyasztással. 
Azonban a használati 
fázis ökológiailag fontos momentum lehet az életciklus 
során, ha beleszámoljuk a további energiafogyasztást, ami a 
mobilhálózaton keresztül történik (alapállomások, antennák, 
kapcsolókészülékek, vezetékrendszerek energiafelhaszná-
lása). 
 

Elhasználódás után:  
 

Mi történik egy mobiltelefonnal, ha már nem használjuk 
többé? A legtöbb a fiók mélyére kerül és ott is marad, mások 
a barátaiknak, rokonaiknak adják vagy eladják őket. 
Csak keveset hasznosítanak újra – néhányat pedig a 
háztartási hulladék közé dobnak. A mobiltelefonok túl 
értékesek ehhez, tekintve a magas erőforrás-igényű 
termelésüket. Az újrafeldolgozás segít abban, hogy a 
nyersanyagok legalább egy része visszakerülhessen a 
termelési ciklusba. (További információ az újrahasznosításról 
a 3. részben található) 
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További ötletek: 
 
Feladat 2. 
A mobiltelefonom útja  
 
Mire lesz szüksége: Világtérkép, cérna 
 
Hogyan: Olvassák el együtt a tanulókkal a mobiltelefon 
előállításának egyik lehetséges útjáról szóló szöveget. 
Használja a cérnát a szállítási és gyártási hálózat 
végigkövetesére a világtérképen. 
 

 
 
Megvitatás: 

 Milyen szállítási módon jutnak el a nyersanyagok, a 
félkész alkatrészek vagy a kész mobiltelefonok 
célállomásukra? 

 Mit gondolsz, mennyi kárt okoznak környezetünkben a 
különböző szállítási módok és a termelési lépések? 

 Mit gondolsz, miért kell a mobiltelefonnak ilyen nagy 
utat megtennie? 

 Milyen hatással van ez az út a környezetre és az 
emberiségre? 
 

 Forrás: Európai Bizottság, 2013 

 
Feladat 3. 
Egy régi mobil meséli el a történetét 
 
Szükséges anyagok: Kartonlapból vágott keret, amivel egy 
TV képernyőjét lehet eljátszani, egy kefe vagy más eszköz, 
ami mikrofonnak használható, újságpapír vagy papír 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hogyan: A diákcsoport vezetője előveszi a mobiltelefonját és 
egy rövid, de inspiráló történetet mesél el, mint például: 
 

 
 
Most alkossatok 3 csoportot: 
 
Az első csoport veszi át a mobiltelefon-gyártók szerepét, és 
elgondolkodnak arról, hogyan tudna létrehozni egy olyan 
mobiltelefont, amely hosszabb és fenntarthatóbb 
használatra képes. A második csoport azt gondolja át, hogy 
mennyi ideig használja, a harmadik csoport pedig a 
mobiltelefon életének „végén” gondolkodjon. – Oda kell 
adni valaki másnak? A háztartási hulladékban végzi majd? Ez 
lesz a helyes út vagy egyes részei továbbélhetnek más 
mobiltelefonokban?  
Minden csoportnak tíz perce van arra, hogy ötleteket 
gyűjtsön, amit aztán a mobiltelefonnak el kell mondania. 
Minden ér – minél kreatívabb, annál jobb. Minden csoport 
írjon le egy kis történetet, amelyet azután olvassanak fel az 
osztálynak. 
 
 
Alternatív lehetőség: 

A különböző csoportok ne írják le a történeteket, hanem  
készítsenek showműsort vagy színházi előadást, interjúvolják 
meg a mobiltelefont, rajzolnak egy képregényt vagy valami 
hasonló. Ha az osztály úgy dönt, hogy nagy showműsort 
akarnak csinálni, akkor le is filmezhetik vagy előadhatják 
más osztályoknak vagy szüleiknek. 
 

Ez az elképzelés az elektronikus készülékek és a régi elemek 
felhasználásának ötletéből származik, alkotója:  

Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH

 

Hihetetlen út 
 
A réz (Cu) kitermelése Chilében sok energia 
felhasználással jár. Az arany (Au) Dél-Afrikából, az 
ezüst (Ag) Oroszországból származik. Ezeket a 
nyersanyagokat Kínába szállítják. 
Vannak félkész termékek, pl. egyes alkatrészek, amiket 
gépek és emberek is gyártanak. Ezeket a félkész 
termékeket Malajziába küldik. Itt szerelik össze és 
csomagolják be a kész mobiltelefonokat. 
Ezután a mobiltelefont Finnországba szállítják, az egyik 
nagy mobiltelefon-gyártóhoz a sok közül. Innen végre 
eljut abba az országba ahol az emberek a 
szolgáltatótól meg tudják vásárolni. 
A réz kitermelési helyétől pl. Chiléből, kb. 38 000 
kilométernyi utat tesznek meg a nyersanyagok, majd a 
kész mobiltelefon az eladás helyig, pl. Magyarországig. 

 

A régi mobiltelefonom 
 
„Hadd mutassam be a mobiltelefonomat. Ha tudna 
beszélni, akkor rengeteg dolgot mesélhetne, többek 
között, hogy a tulajdonosa sokszor elfelejti hová is 
tette. Egyszer például a vonaton felejtette és csak a 
szerencsének köszönheti, hogy vissza tudta szerezni.” 
Mi történt a mobiltelefonoddal? Honnan származik? 
Hogyan készült? Milyen emberek dolgoztak rajta? 
Milyen messzire utazott? Ki volt a tulajdonosa és mi 
történt vele, miket hallott?  Végül hova és hogyan fog 
kerülni? 
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Tartalom: 
 
A diákok tanulni fognak a különböző nyersanyagokról és azok 
a mindennapi életre gyakorolt hatásairól, a mobiltelefon 
példáján keresztül. Ebben a részben azon dolgozzanak, hogy 
megtudják a mobiltelefon milyen alkotóelemekből áll, és 
ezek milyen nyersanyagokat tartalmaznak. A diákok 
megtanulják, hogy a mobiltelefonokban található 
nyersanyagok készletei végesek ezen a bolygón és ezért 
nagyon értékesek. 

 
Feladat 4. 
A mobiltelefonok részei 
 

Mire lesz szüksége: Egy régi mobil, szerszámok (csavarhúzó, 
csípőfogó), papírdarabok a feliratozáshoz, munkalapok: 2, 3, 
4.  
 

Hogyan: Ebben a feladatban a diákok kézügyességére lesz 
szükség. 
A résztvevők szedjenek szét egy régi mobiltelefont párban 
vagy csoportban, de anélkül, hogy túl sok kárt okoznának az 
egyes részeken, és tegyék ki maguk elé. 
Legalább 4 alkotóelemnek kell lennie előttük (kijelző, 
áramköri lap, akkumulátor, tok). Címkézzék fel őket a 4-es 
munkalap alapján. 
 
A 2-es és 3-as munkalap használatával a diákok határozzák 
meg, mely nyersanyagok vannak a mobiltelefon egyes 
részeiben, és azokat is címkézzék fel. 
 

Feladat 5. 
Hol vagytok, nyersanyagok? 
 

Mire lesz szüksége: Munkalap 3, 4, ollók 
 

Hogyan: Vágják ki a 3-as és 4-es munkalap kártyáit. Próbálják 
meg együtt összecsoportosítani a mobilban található kémiai 
elemeket (3-as munkalap) a mobil különböző részeivel (4-es 
munkalap). 

 

Feladat 6. 
A mobiltelefon utazása 
 

Hogyan: Először mutassa meg mindenkinek a szétszerelt 
mobiltelefont, és magyarázza el a különböző részeit. Majd a 
diákok alkossanak csoportokat, minden csoport a 
mobiltelefon egy alkotóeleméhez kerüljön. Attól függően, 
hogy mennyi alkotóelemet tartalmaz egy alkatrész lehetnek 
kisebb vagy nagyobb csoportok. 
  
Az alábbi csoportokat alkossák meg: 
• Műanyag tok (merev műanyag) 
• Kijelző (üveg) 
• Gombok (puha műanyag) 
• Akkumulátor 
• Kameralencse 
• Hangszóró 
• Áramköri lapok 
• Fémek: vas, alumínium stb. 
• Nemesfémek: ezüst, arany stb. 

 
Amikor minden diák megtalálta azt a csoportot, amelyhez 
csatlakozni szeretne, kezdjék összeszerelni a mobiltelefont. 
Helyezzék a műanyag tokot az összes többi rész köré, 
amelyeket úgy állítsanak össze, ahogy volt. Amikor kész 
vannak, hangosan mondják ki a csoportjuk nevét. Aztán 
hagyják szétesni a mobiltelefont, ahogy elengedik. 
 
De mely részeket használják most és milyen formában? 
Minden egyes csoport részletesen elemezze ki a részeket. 
Most Önön a sor, hogy szakértőként kísérje a csoportokat. 
 

Tipp: 

Az idősebb diákokkal megbeszélheti a globális folyamatokat, 
vagy több kutatást és gyakorlatot szervezhet. 
 

Ez az elképzelés az elektronikus készülékek és a régi elemek 
felhasználásának ötletéből származik, alkotója:  

Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH

 

 
 

 
 
 
 

 

A mobiltelefonok mintegy 60 különböző, rendkívül értékes nyersanyagot tartalmaznak. A legtöbb ilyen nyersanyagot az 
afrikai esőerdőkből bányásszák. A (részben illegális) bányászat elpusztítja ezeket az erdőket, melyek a vadállatok 
élőhelyei és egyéb fontos társadalmi problémákkal is jár. A fegyveres csoportok egymás ellen harcolnak annak 
érdekében, hogy átvegyék a különböző erőforrások lelőhelyei feletti uralmat, mivel az értékes ásványok kereskedelméből 
finanszírozzák politikai és katonai tevékenységeiket. 
 

Célok:      Felhívni a figyelmet a nyersanyagokra, értékükre és bányászatuk hatásaira 
 

Mire lesz szüksége:  Régi mobilok, szerszámok, munkalapok 
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Háttértudás a nyersanyagokhoz 
 
A mobiltelefonok műanyagból (átlagosan kb. 50%-a), 
különböző fémekből (kb. 28%, 15% réz és még sok más), 
üvegből és kerámiából (kb. 15%) állnak. Körülbelül 4% szenet 
és kb. 3% egyéb anyagot is tartalmaznak (Reller et al., 2009). 
A műanyagra a tokhoz van szükség, a gombokhoz és a 
nyomtatott áramköri lapokhoz. A fémek a kábelekhez, az 
érintkezőkhöz, a nyomtatott áramköri lapokhoz és az 
akkumulátorhoz szükségesek. Üveg és kerámia szükséges az 
LCD kijelzőhöz és a folyadékkristályok beágyazásához. 
 
A mobiltelefonok a következő elemeket tartalmazzák:  
szén (C), hidrogén (H), réz (Cu), alumínium (Al), vas (Fe), 
szilícium (Si), tantál (Ta), nikkel (Ni), ón (Sn) ólom (Zn), 
neodímium (Nd), cink (Zn), ezüst (Ag), palládium (Pd), arany 
(Au), antimon (Sb), titán (Ti) bór (B), lítium (Li), nitrogén (N), 
oxigén (O), fluor (F), magnézium (Mg), foszfor (P), kén (S) 
kálium (K), kalcium (Ca), mangán (Mn), gallium (Ga), arzén 
(As), bróm (Br), stroncium (Sr), ittrium (Y), cirkónium (Zr) 
bárium (Ba), lantán (La), cérium (Ce), volfrám (W), platina 
(Pt), molybdén (Mo), ruténium (Ru). 
 
Kadmiumot (Cd) és higanyt (Hg) nem szabadna tartalmaznia. 

A mobiltelefon számos elemét mint az arany, ezüst, 
palládium, réz, cink és koltán (a kolumbit-tantálit, ebből 
vonják ki a tantált) az afrikai esőerdőkben bányásszák 
anélkül, hogy ökológiai, egészségi vagy társadalmi 
következményeit figyelembe vennék. Ami a bányászat után 
marad, az inkább hasonlít egy holdbéli tájra, mint erdőre. A 
dzsungel elpusztításával a helyi lakosság, a vadon élő állatok 
és a növények is elveszítik élőhelyüket. Ez világosan látszik a 
kongói, ugandai és más 18 afrikai régióban élő majmok 
számának drasztikus csökkenésében: 50 évvel ezelőtt 1,5 
millió csimpánz élt ott, ahol ma számuk csupán 200 000 körül 
van. A világ második legnagyobb koltán készlete Kongóban 
található. Az ásvány és több, mint 50 egyéb nyersanyag  
 
 
 
 

 
 
kibányászása rendkívül nehézkes, sok helyet, energiát és 
vizet igényel, és drámai hatással van ezen ökológiailag 
érzékeny területekre. 
Mindazonáltal ezek azok a nyersanyagok, amelyeket 
mindennap használunk, például számítógépekben, 
tévékészülékekben vagy mobiltelefonokban. Ezzel a 
programmal szeretnénk felvilágositani a fiatalokat, hogy 
hogyan lehetnek hatással ezekre a folyamatokra, amelyek 
nyilvánvalóan helyileg messze vannak, de mint fogyasztók 
részt vesznek benne. 
 
Összesen mintegy 60 különböző anyagot tartalmaz a 
mobiltelefon. 

Forrás: Wuppertal Institut  

 
 

 
 



 

 

 
 

3. rész | Az újrahasznosítás nyeresége 

 

 

 

 

6 

 
3. rész | Az újrahasznosítás nyeresége

 
 

Tartalom: 
 
Az elektronikus eszközök, például a mobiltelefonok egyre 
növekvő használata egycsapásra növelte a már nem 
szükséges termékek mennyiségét. Bár a mobiltelefonok 
nagyon kicsik, sok potenciálisan veszélyes anyagot 
tartalmaznak, közöttük sok nemesfémet is. Ezért fontos, 
hogy gondosan és teljesen mértékben újrahasznosítsuk az 
eszközöket. Minél több mobiltelefont hasznosítunk újra, 
annál kevesebb nyersanyagot kell kitermelni, és annál 
kevesebb veszélyes anyaggal szennyezük a környezetet. 
Ebben a részben a résztvevők próbálják meg átgondolni 
mobiltelefonjaik használatát, valamint megtalálni a 
lehetőségeket, hogy hosszabb ideig használhassák. Vitassák 
meg, hogy mi történjen a mobiltelefonnal, amikor már nem 
használják, és hogyan kell újra hasznosítani azt helyesen. 
 

Feladat 7. 
Világ kávé “Egy mobiltelefon élete” 
 
A csoportot osszuk négy kisebb csoportra. Minden 
csoportnak legyen egy prezentációs táblája, és egy témát 
dolgozzon fel: 
 

A csoport: Milyen módon lehetne meghosszabbítani 
mobiltelefonod élettartamát? 
 
B csoport: Gondolj egy jellemző mobiltelefon-reklámra. Mi a 
szolgáltató célja? Képzeld el, hogy azt a feladatot kapod, 
hogy a mobiltelefon fenntartható használatát hirdesd. 
Milyen lesz a kereskedelmi megjelenésed? 
 
C csoport: Mit kell tennem a mobiltelefonommal, amikor 
már nem használom? 
 
D csoport: Rendelj mobiltelefon újrahasznosítási dobozt az 
osztályba. Az újrahasznosított mobiltelefonok védik a 
környezetet. A Jane Goodall Intézet – Magyarország minden 
egyes újrahasznosított mobiltelefonért egy eurót kap a 
csimpánzok védelmére irányuló projektek megvalósításá-
hoz. Mit tehetsz annak érdekében, hogy a kampány minél 
sikeresebb legyen? 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A diákok minden kérdésen gondolkozzanak el. A csoport 
vezetője írja le az összes ötletet a táblára. 5-10 perc 
elteltével a diákok váltsanak csoportot, a vezetők a 
csoportjukban maradnak. 
A vezetők tájékoztassák az új „résztvevőket” azokról az 
elképzelésekről, amelyeket előzőleg megvitattak, a témát 
más nézőpontból tárgyaljátok ki és új ötleteket írjatok le. Ha 
elég idő van, váltsanak újra csoportot. Ezután az egyes 
plakátokat mutassák be a többieknek.  
 

Lehetséges válaszok: 
 

A csoport:  
Hosszabb használati idő 
• Tartsd a mobiltelefont egy tokban 
• Óvd a nedvességtől 
• Védd a sérülésektől és a leejtés ellen 
 
Tippek az akkumulátor élettartamának növelésére 
• Töltsd fel az akkumulátort mielőtt 0%-ra merülne, 

legjobb, ha különböző merültségi állapotokban töltöd 
• Töltsd fel teljesen az akkumulátort 
• Hagyd bedugva, amíg teljesen fel nem töltődik 
• Mindig húzd ki a töltőt 
• Vedd ki az akkumulátort a telefonból, ha hosszabb ideig 

nem használod (több, mint egy hónapig) 
 Javíttasd meg 

 

B csoport:  
Terméktervezés és reklámozás 

• Tervezz ökológiai megjelenést 

• Az új trendek felfuttatása, azaz hosszabb ideig történő 

hirdetés és újrahasznosítás mások által 

• Hirdesd a "csak SIM" programot (a tulajdonos megtartja 

mobiltelefonját, csak új SIM-kártyát kap)  

Az előző részekben a diákokat egy mobiltelefon értékes részeiről okították. Az utolsó részben arra kell gondolni, hogy mi 
fog történni egy mobiltelefonnal, ha már nincs rá szükség többé. 
 

Célok:    Megismertetni a diákokkal  a már nem használt és feleslegessé vált mobiltelefonok helyes 
kezelését és újrahasznosításának lehetőségeit 

 

Mire lesz szüksége:  4 darab lap a prezentációs táblához, vastag filctollak 
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C csoport:  

• Add oda a mobiltelefonodat barátaidnak vagy 
rokonaidnak hosszabb időre 

• A JGI Magyarország újra hasznosítási dobozai: Régi 
mobiltelefonokat, valamint akkumulátorokat és 
töltőket gyűjtenek és hasznosítanak újra. A bevételt a 
csimpánzokat védő programokhoz használják fel. 

• Mobiltelefon-szolgáltatón keresztül történő újrahasz-
nosítás: Minden nagyobb szolgáltató visszagyűjti a 
mobiltelefont postai úton vagy a boltba lehet bevinni. 

• Hulladékkezelés az újrafeldolgozó központokkal: A régi 
mobiltelefonokat a közösségi újrahasznosító közpon-
tokban ingyen lehet leadni. 

 

D csoport: 
• Kérd meg rokonaidat és barátaidat, hogy régi 

mobiltelefonjukat adják le, ha már nem használják 
őket. 

• Középületekbe elhelyezhető gyűjtő dobozok. 
• A kampány hirdetése iskolai rendezvényeken. 
• Írjatok és tegyetek közzé cikket az iskolaújságban és az 

iskolai weboldalon. 
• Menjetek el a legközelebbi mobiltelefon-üzletbe, és 

kérdezzétek meg, mi fog történni a régi mobil-
telefonokkal. 

 

Háttértudás az újrahasznosításhoz 
 

Elhasználódás 

Az átlagos mobiltelefonok 65-80%-a újrahasznosítható. 
Általában a fémeket új elektronikai eszközök gyártásához 
használják fel, a műanyag részeket pedig energiaforrásként 
hasznosítják. Az újrahasznosítás víz- és energiaigénye jóval 
alacsonyabb, mint az azonos mennyiségű nyersanyag 
kitermeléséhez szükséges energiamennyiség. 
A használt mobiltelefonok csak kis része kerül újrahasz-
nosításra és a szétszerelést olyan fejlődő országokban végzik 
el, ahol gyakran mind az újrahasznosítás, mind a szétszerelés 
súlyosan károsítja a környezetet. A csúcstechnológiás 
alkatrészeket általában nagyon nehéz újrahasznosítani, a 
bonyolult szerkezetük és a korlátozott szétválaszthatóság 
miatt. (Nokia 2001). 
 

Forrás: BITKOM 2010 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Az újrahasznosítással az elsődleges költségeket 
takarítjuk meg, és így védjük meg a környezetet  
 

Az újrahasznosítás ökológiai és gazdasági értelemben is 
fontos. Általánosságban számos előnye van, például az 
elsődleges nyersanyagok felhasználásának csökkentése és 
ezáltal a bányászatának és importjának csökkentése, a 
természeti erőforrások megőrzése, az energiafogyasztás 
csökkentése az elsődleges nyersanyagokhoz képest és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának költsége (DERA, 2011). 
A lehető leggyakrabban újrahasznosítható fémek, pl. az 
arany, a palládium vagy a réz ugyanazon kémiai/fizikai 
tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az elsődlegesen 
kitermelt fémek (Hagelüken 2009a). Ráadásul az 
újrahasznosított anyagban a fémkoncentráció sokkal 
magasabb, mint a frissen bányászottban. 

Az uniós jog előírja, hogy a szétszerelés költségeit a 
termelőnek kell viselnie, és a legveszélyesebb anyagok 
arányát csökkenteni kell. Ezek a keretfeltételek arra 
késztették a mobiltelefon-gyártókat, hogy olyan termékeket 
gyártsanak, amelyek környezetbarátabbak és könnyebben 
újrahasznosíthatok, ezentúl erőteljesebb figyelmet 
fordítottak az ökológiai témákra a nyugati piacokon. A 
termelők erőfeszítései azonban gyerekcipőben járnak még. 
 

A mobiltelefonok fenntartható termelése az erő-
források hatékonyabb felhasználásának növelé-
sével 
 

Az erőforrás hatékony felhasználása a 21. század egyik 
megatrendje. Ennek az intenzív vitának az okai az 
erőforrások hiánya, az erőforrások kitermelési költségeinek 
növelése és a fenntartható gazdálkodás. 
Az erőforrás hatékony felhasználásának lehetősége a termék 
hosszabb használatával valósítható meg. A mobiltelefonok 
átlagos használati ideje 18 és 24 hónap között van, bár a 
legtöbb eszköz sokkal hosszabb ideig működik. Sajnos a 
cégeknek nem az az érdeke hogy minél több ideig 
használjanak egy mobiltelefont, hanem az, hogy minden 
szerződés módosításhoz új mobiltelefont adjanak – néha 
még néhány hónappal a régi szerződés lejárta előtt is. 
Magyarországon évente kb. 3 millió mobiltelefont vásá-
rolnak, amiből csak mintegy 500 000-et gyűjtöttek össze 
különböző projektek során. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 2,5 
millió mobiltelefon tűnik el a fiókokban, vagy dobják el a 
háztartási hulladékkal. 
 

Az újrahasznosított mobiltelefonok növelésének egyik 
központi kulcsa a gyűjtési módszerek javítása. Ha lehetőség 
nyílik arra, hogy Magyarországon mobiltelefonokat 
gyűjtsünk, és helyesen és hatékonyan újrahasznosítsuk őket, 
több tonna nyersanyagot tudnánk megmenteni.  
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Célbadobó verseny mobillal egy dobozba vagy kosárba 

 

Curlingezés mobillal például folyosón 

 

Váltófutás mobillal sportpályán 

 

Távolbadobás nagyobb területen 

 

Geocaching – hova bújt a mobil? Elrejtett telefonokat kell megkeresni térkép, koordináták vagy kitalált 

történet alapján. 

 



1. munkalap 

 

 
1. Munkalap: Termelési lánc 

9 

 
 

 



2. munkalap 

 

 
2. Munkalap: A mobiltelefonok anatómiája és alkotóelemei 

10 

 

 



2. munkalap 

 

 
2. Munkalap: A mobiltelefonok anatómiája és alkotóelemei 

11 

 
A mobiltelefonok a következő elemeket tartalmazzák:  

 szén (C) 

 hidrogén (H) 

 réz (Cu) 

 alumínium (Al) 

 vas (Fe) 

 szilícium (Si) 

 tantál (Ta) 

 nikkel (Ni) 

 ón (Sn) 

 ólom (Zn) 

 neodímium (Nd) 

 cink (Zn) 

 ezüst (Ag) 

 palládium (Pd) 

 arany (Au) 

 antimon (Sb) 

 titán (Ti)  

 bór (B) 

 lítium (Li) 

 nitrogén (N) 

 oxigén (O) 

 fluor (F) 

 magnézium (Mg) 

 foszfor (P) 

 kén (S) 

 kálium (K) 

 kalcium (Ca) 

 mangán (Mn) 

 gallium (Ga) 

 arzén (As) 

 bróm (Br) 

 stroncium (Sr) 

 ittrium (Y) 

 cirkónium (Zr) 

 bárium (Ba) 

 lantán (La) 

 cérium (Ce) 

 volfrám (W) 

 platina (Pt) 

 molybdén (Mo) 

 ruténium (Ru) 
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Témához kapcsolódó magyar nyelvű weboldalak/cikkek: 
https://www.janegoodall.hu/mobilkampany.html 
 
https://efigyelo.blog.hu/2018/02/14/konfliktusos_asvanyok_koltan 
 
https://www.facebook.com/notes/jane-goodall-int%C3%A9zet/30-%C3%A9vvel-dian-fossey-hal%C3%A1la-
ut%C3%A1n-a-gorill%C3%A1k-m%C3%A9g-mindig-a-kihal%C3%A1s-sz%C3%A9l%C3%A9n-
%C3%A1llnak/1656616441029891/ 
 
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170308IPR65672/konfliktusbol-szarmazo-
asvanykincsek-kotelezo-ellenorzes-importoroknek 
 
Témához kapcsolódó angol nyelvű weboldalak/cikkek: 
https://www.thejanegoodallinstitute.com/the_forest_is_calling 
 

https://news.janegoodall.org/2017/01/19/mobile-cell-phone-recycling/ 
 

http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm 
 
Témához kapcsolódó videók: 
Dr. Jane Goodall, miért fontos, hogy újrahasznosítsuk régi telefonjainkat? 
https://www.youtube.com/watch?v=_EzbVJIFHFE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M9JArcqYvAs 
 
Konfliktusos ásványok: 
https://www.youtube.com/watch?v=nDwdpTplY88 
 
A Pestújhelyi Általános Iskola táncelőadása – Passzold vissza Tesó! 
https://www.youtube.com/watch?v=NdpumjSKZxA 
 

 
 
 

https://www.janegoodall.hu/mobilkampany.html
https://efigyelo.blog.hu/2018/02/14/konfliktusos_asvanyok_koltan
https://www.facebook.com/notes/jane-goodall-int%C3%A9zet/30-%C3%A9vvel-dian-fossey-hal%C3%A1la-ut%C3%A1n-a-gorill%C3%A1k-m%C3%A9g-mindig-a-kihal%C3%A1s-sz%C3%A9l%C3%A9n-%C3%A1llnak/1656616441029891/
https://www.facebook.com/notes/jane-goodall-int%C3%A9zet/30-%C3%A9vvel-dian-fossey-hal%C3%A1la-ut%C3%A1n-a-gorill%C3%A1k-m%C3%A9g-mindig-a-kihal%C3%A1s-sz%C3%A9l%C3%A9n-%C3%A1llnak/1656616441029891/
https://www.facebook.com/notes/jane-goodall-int%C3%A9zet/30-%C3%A9vvel-dian-fossey-hal%C3%A1la-ut%C3%A1n-a-gorill%C3%A1k-m%C3%A9g-mindig-a-kihal%C3%A1s-sz%C3%A9l%C3%A9n-%C3%A1llnak/1656616441029891/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170308IPR65672/konfliktusbol-szarmazo-asvanykincsek-kotelezo-ellenorzes-importoroknek
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170308IPR65672/konfliktusbol-szarmazo-asvanykincsek-kotelezo-ellenorzes-importoroknek
https://www.thejanegoodallinstitute.com/the_forest_is_calling
https://news.janegoodall.org/2017/01/19/mobile-cell-phone-recycling/
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_EzbVJIFHFE
https://www.youtube.com/watch?v=M9JArcqYvAs
https://www.youtube.com/watch?v=nDwdpTplY88
https://www.youtube.com/watch?v=NdpumjSKZxA
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