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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS/ WASTE MANAGEMENT

A
absorb (öbzirb) = elnyel
account (ökáunt) = összeszámol
affect (öfekt) = hatással van vmre
agricultural waste (agrikultúrál véjszt) = mezőgazdasági hulladék
aim at (éim et) = céloz
alter (oultőr) = megváltoztat

TA

arctic (artik) = sarkvidéki
are logged (farönkökbe teszik)

IN

areas of Antartic (eriesz afntartik) = Antarktisz területei

at an increasing rate (et ön inkrízing réjt) = egy növekvő arányban

M

available (övéjlöbő) = elérhető

average global temperature (evridzs globöl tempritcsőr) = átlagos globális hőmérséklet

B
bin (bin) = konténer
biodeiversity (bájódájverzití) = biodiverzitás
biofuel (bájofjuől) = bioüzemenayag
building blocks of the food web (bilding bloksz af dö fúd web) = a tápláléklánc alapja
burning (bőrning) = eléget
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C
cause (kóuz) = okoz
chemilcals (kemikalz) = vegyszerek
climate change (lkájmit cséndzs) = klímaváltozás
coal (koöl) = szén
compost (kámposzt) = komposztál
compostable (komposztöből) = lebomló
consumer waste (consjumőr véjszt) = fogyasztói hulladék

contaminate (köntaminéjt) = szennyez
control (konrol) = ellenőriz

IN

convert (kánvőrt) = konvertál

TA

container (köntéjnőr) = konténer

cooler waters (kúlőr wótőrz) = hidegebb vizek

M

corporation (korporéjsön) = vállalat

cost effective (kouszt ifektív) = költséghatékony
crop (krop) = növény, termés

curb side (körb szájd) = járdaszegély
cut (kát) = kivág

D
dam (dem) = gát
damage (demidzs) = kárt okoz
deforestation (diforesztéjsön) = erdőírtás
destroy (disztroj) = elpusztít
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D
detoux (dítúö) = detox
disarmament (diszarmzment) = lefegyverez
disposed (diszpózd) = eldobott
diverse (divőrz) = széles
draw attention (dróu ötensön) = felhívja a figyelmet
drought (dráut) = szárazság

E
earthquake (örszqvéjk) = földrengés

TA

eco-farming revolution (ikou farming revolúsön) = öko-farm forradalom
emit (imit) = kibocsájt

enhance (enhensz) = hansúlyoz

IN

endangered species (endénzsőrd spisziz) = veszélyeztetett fajok

F

M

environmental (invájörmentál) = környezetevédelmi

factory (fektörí) = gyár
farmed animals (farmd enimőlsz) = farm állatok
farmer = mezőgazdász
feeding (fíding) = tömik
fertilizer (förtilájzör) = műtrágya
forest (foreszt) = erdő
forest fires (foreszt fájőrz) = erdő tűzek
forestry (foresztrí) = erdészet
73

F
fossil fuels (fosszil fjuölz) = fossszilis üzemnyagok
fossil waste (fosszil véjszt) = foszilis hulladék
fresh water (fres vótőr)= édesvízek

G
gasoline (gezolin) = benzin
generate (dzsenöréjt) = generál
generation (dzseneréjsön) = generáció
genetically modified crops (dzsenetikli módifájd corpsz) = genetikailag módosított növények

government (gávörnment) = kormány

IN

greedy (gridí) = kapzsi

TA

global warming (globöl worming) = globális felmelegedés

green house effect (grín háuz ifekt) = üvegházhatás

H

M

greenhouse gas emission (grín háuz imissön) = üvegházhatás kibocsájtás

habitat (habitet) = előhely
has an effect on (hez ön iffekt an) = hatással van
hazardous (hezerdösz) = veszélyes
hazardous waste (hözerdösz véjszt) = veszélyes hulladék
heating (híting) = fűtés
humanitarian and medical activities (hjumanitárien end medicöl ektivitíz) = humanitárius és orvosi
tevékenységek
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I
increase (inkríz) = növel
increasing (inkrízing) = növelve
inproperly (inprápörlí) = nem megfelelően
industrial waste (indásztriál véiszt) = iparági hulladék

K
keep using (kíp juzing) = folyamatos használ

TA

L
landfill (lendfil) = hulladéklerakó

limitless (limitlesz) = korlátlan

M

litter (litőr) = szemét

IN

legacy (legöszí) = hagyaték

lumber (lámbőr) = fűrászáru
lung (láng) = tüdő
lush (las) = buja

M
make an impact on (méjk ön impekt an) = hatást tesz vmre
mammal (memöl) = emlős
material (möteriöl) = anyag
medicine (mediszín) = gyógyszer
melt (melt) = olvas
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M
metal (metöl) = fém
move (múv) = költözik

N
non governmental (nan gávörnmentál) = nem körmányközi
non governmental environmental organisations (nan gávörnmentál invájörmentöl ogránizejsőn) = nem
kormányközi szervezetek
nuclear waste (nyukleár véjszt) = nukleáris hulladék

O

IN

orgainsation (orgenizéjsön) = szervezet

TA

numerous (nyumerösz) = számos

M

P

pay attention (péj ötensön) = figyel
peace (písz) = béke

peace and disarmament (písz end diszarmzment) = béke és leszerelés
pesiticide (pösztiszájd) = rovarírtószer
plant (plent) = növény
point out (point áut) = rámutat
poisonous (poizönösz) = mérgező
possible (pásziből) = lehetséges
priority (prájörití) = proritás
protect (protekt) = megvéd
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P
prove (prúv) = biztosít
pulp (pölp) = pép

R
reduce (ridzsusz) = csökken
refugee crisis (refjudzsí krájzísz) = menekült krízis
refugee (refjudzsí) = menekült
regulate (rejuléjt) = szabályozza
renewable resources (rinyújöből riszourszíz) = megújítható források

TA

rescue (reskjú) = megment
reserve (rízőrv) = tartalék

IN

rest of (reszt af) = a maradék

S

M

rising level of (rájzing levöl af ) = növekvő szintje a

safe passage (széf peszidzs) = biztonságos átkelés
sancuary (szenkcsüarí) = menedékhely
savannahs (szövenez) = szavannák
save (széjv) = ment
sea current (szí kárrönt) = tengeri áramlat
shelter (sheltőr) = menhely
sick (szik) = beteg
soil (szojl) = föld
solution (szolúsön) = megoldás
77

S
subsidy (sábszidí) = támogatás
substitute (szábsztitjút) = helyettesítő
support (szüport) = támogat
swamp (swamp) = mocsár

T
tax break (teksz bréik) = adómentesség
teeming rivers (tíming rivörsz) = folyóvizek
threat (sztret) = fenyegetés

TA

timber (timbőr) = fűrész aru
tire (tájör) = gumi

IN

to pollute (polút) = szennyez

toxic chemilcals (tokszik kemikálsz) = mérgező vegyszerek

V

M

tropical rainforest (trópiköl reinforeszt) = trópusi esőerdő

variation (veriéjsön) = variáció

W
waste (véjszt) = hulladék
waste dumps (véjszt dámpsz) = szemétlerakók
waste management (wéiszt menedzsmönt) = hulladékgazdálkodás
water suppl y (wótör söpláj) = vízháztatrtás
weapon (vepönz) = fegyver
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wood pulp ( vúd pölp) = fapép
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