


Mindennapi életünk fontos környezeti problémája a keletke-
zô hulladékok mennyisége és sokfélesége. Mivel a hulladékot
mi magunk termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét,
hogyan csökkenthetjük, milyen lépésekkel tudunk mi is hoz-
zájárulni tiszta és egészséges környezetünk fenntartásához.
Ebben segít Önnek ez a kiadvány.

Megtudhatja, hogy a csomagolási hulladékot (MÛANYAG,
PAPÍR, ÜVEG, FÉM), az ÉTOLAJAT, az ÉPÍTÉSI-BONTÁSI
hulladékot, a GUMIABRONCSOT, az ELEKTRONIKAI hul-
ladékot és a veszélyes hulladékokat (VEGYSZEREKET,
GYÓGYSZEREKET, ELEMEKET, AKKUMULÁTOROKAT,
IZZÓKAT, FÉNYCSÖVEKET) MIÉRT szükséges külön gyûj-
tenie és azokat HOVA viheti.

Egy háztartásban egy ember ijesztô mértékû, 350 kg hul-
ladékot termel évente, mely legtöbb esetben a kukába
kerül, pedig ennek felét már visszaválthatjuk, hasznosíthat-
juk vagy szelektív hulladékgyûjtô helyre vihetjük. Általában
elmondható, hogy a háztartási hulladéknak kb. 50%-a
anyagában szelektíven gyûjthetô, illetve hasznosítható!

A magyar háztartások 92%-ától rendszeresen elszállítják 
a keletkezô hulladékot. Az így összegyûjtött hulladék
79%-a lerakókra kerül, 5,8%-át hulladékégetôbe viszik,
és egyenlôre csupán 14,2% az, amelyet hasznosítunk.

Amennyiben a jelenlegi tendencia fennmarad, a természeti 
erôforrások kimerülnek.

Elérkezett az idô, hogy egyéni felelôsségvállalással és foko-
zott odafigyeléssel környezetünk védelmében igyekezzünk 
a keletkezett hulladékot visszaváltani, hasznosítani vagy
szelektív hulladékgyûjtô helyre vinni, mindamellett, hogy
célunk a lehetô legkevesebb hulladék termelése legyen. 
Ne felejtsük: nem minden hulladék szemét!

A kiadványt fellapozva információkat kaphat arról,
hogy mit tehet Ön környezetünk megóvása érdeké-
ben, mely közös ügyünk.
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MEGELÔZÉS

A hulladék mennyiségének csökkentésére rengeteg lehetô-
ségünk nyílik, elsôsorban a vásárlásaink során. Amennyiben
ezt megvalósítjuk, kevesebb hulladék kerül a kukába, ezál-
tal a hulladék kezelésért fizetendô díj is alacsonyabb
lehet a családi költségvetésben!

Kérjük, érdeklôdjön a települési/kerületi önkormányzatnál,
hogyan igényelhet kisebb kukát vagy ritkább elszállítást 
a szolgáltatás költségeinek csökkentéséért!

A vásárlásainkkal keletkezô nagy probléma a ter-
mékek csomagolása. Sok terméket több papírba,
mûanyagba csomagolnak, mint amennyire ne-
künk valóban szükségünk lenne. 
Inkább nagyobb mennyiségben csomagolt ter-
méket válasszunk és koncentrátumokat, utántöl-
tôket vegyünk!

Sokkal gazdaságosabb, ha kimért terméket
veszünk. Ezek általában frissebbek és kevesebb
tartósítószert tartalmaznak.

Válasszunk olyan terméket, melyet a lakóhelyé-
hez közel állítottak elô, így nem kell túlcsoma-
golni, és a szállítással okozott környezetszennye-
zés is kisebb.

Ha nem akarjuk, hogy felesleges reklámújságok
töltsék meg postaládánkat, amiket jellemzôen
nem olvasunk el, helyezzünk el rajta cédulát
„nem kérek reklámanyagot!” felirattal.

Gondoskodjunk elôre arról, hogy miképpen fog-
juk hazaszállítani a megvásárolt termékeket!
Vigyünk magunkkal bevásárlótáskát, ne vegyünk
fölöslegesen újabb és újabb reklámszatyrokat,
mert ezekért nemcsak fizetni kell, hanem mint
újabb hulladékforrás, ártanak környezetünknek.

tipptipptipp
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ÚJRAHASZNÁLAT

A család számára hulladékká vált termékek nagy hányada
ugyanabban a formában, vagy feljavított állapotban még
használható. Mielôtt kidobnánk a feleslegessé vált tárgyain-
kat, gondoljuk végig, nem jó-e még valamire.

Ha van lehetôségünk a választásra, válasszuk a be-
tétdíjas megoldást. Ez a módszer fôleg az italcso-
magolásoknál jöhet szóba (bor, sör, üdítôital,
ásványvíz).

Ha összehasonlítjuk a kétféle csomagolást, azt látjuk, hogy
az egyszer használatos megoldásért kétszer fizetünk: egy-
szer az üzletben, másodszor pedig a szemétdíjban!
Az úgynevezett egyutas csomagolás, melynek keretén belül
minden csomagolóanyag csupán egyszer kerül használatba,
kényelmes és egyszerû megoldást jelent az iparnak. A cso-
magolóanyagot a termékkel együtt megvesszük, hazavisz-
szük, aztán kidobjuk. A csomagolóanyag ára fölösleges kia-
dást jelentett számunkra, és még a hulladékkezelés költsé-
gét is ki kell fizetnünk a szemétdíjban.
Betétdíjas csomagolás esetén is kifizetjük ugyan a csomago-
lóanyagot, viszont mikor visszavisszük a boltba, visszakapjuk
annak árát. Így nem csak a kukába kerülô szemét mennyisé-
gét csökkentjük, hanem pénztárcánkat is kíméljük.
Egy sörösüveg átlagosan 25-ször tölthetô újra, tehát ennyi-
vel kevesebbet kellene gyártani belôle. 
Minden üzlet köteles visszafogadni azokat a palackokat,
amelyeket forgalmaz, függetlenül attól, hogy ott vásárol-
tuk-e a terméket. A betétdíj mértéke vásárláskor és vissza-
váltáskor azonos összegû. Nem kötelezhetô a vásárló arra,
hogy az üzletben új terméket vegyen a visszakapott betét-
díjból. A visszaváltott csomagolásokat a kereskedelmi háló-
zat visszajuttatja a palackozóhoz, ahol tisztítás és fertôtlení-
tés után legtöbbször újból terméket töltenek a palackokba. 

A fölösleges csomagolóanyagokra nincs szükség,
ha közvetlenül a termelôtôl vásárolunk a piacon.
A gyümölcsök, zöldségek esetében ez minden
gond nélkül megoldható, sôt még frissebben 
is kapjuk az árut, hiszen a termelô közvetlenül
nekünk, a vásárlónak értékesíti azt.

tipptipptipp
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HASZNOSÍTÁS

Vannak olyan hulladékok, melyekkel már nem tudunk mit
kezdeni, ezért a kukába dobnánk, viszont még mindig van
köztük olyan dolog, ami hasznosítható, illetve feldolgozás
után új termék gyártható belôle. Az ilyen úgynevezett má-
sodnyersanyagok (pl. papír) kinyerésével és hasznosításával
kíméljük az elsôdleges erôforrásainkat (pl. fa), és csökkent-
hetjük a lerakóba kerülô hasznos anyagok mennyiségét. 
A begyûjtést követôen a hulladéknak el kell jutnia a feldol-
gozó üzemhez, hogy a folyamat végeredményeképp a hul-
ladékból új termék keletkezzen.
Hasonló a helyzet azokkal a biohulladékokkal is, amik kis
energia-befektetéssel komposzt formájában visszakerülhet-
nek a természetes körforgásba.

A legtöbb helyen mûanyagot, papírt, üveget és fémet
gyûjtenek szelektíven. Mivel az egyes településeken más-
más közszolgáltató végzi a hulladék elszállítását, elôzetesen
informálódjunk arról, melyik edénybe mit dobhatunk.

A keletkezett hulladékait várják
· a gyûjtôszigetek,
· a hulladékudvarok,
· illetve egyes veszélyes hulladékokat a vásárlás helyén

is visszaveszik



GYÛJTÔSZIGETEK • MÛANYAGHULLADÉK

A begyûjtött mûanyag csomagolóanyagokat a válogatóban
fajtánként válogatják szét, majd tömörítéssel bálázzák. 
A bálákat a hasznosítás helyére történô szállítás után aprít-
ják, majd a mûanyag darabkákat vegyszerek felhasználásá-
val megtisztítják a szennyezôdésektôl. A megtisztított mû-
anyagdarabkákat ezután granulálják. Az így nyert félkész
terméket mûanyag termékek és csomagolások elôállításá-
hoz használják fel újra.

Mit DOBJUNK BELE a mûanyaghulladék gyûjtôkbe?

· üdítôs, ásványvizes PET-palackokat
· kiöblített háztartási flakonokat és azok lecsavart ku-

pakjait (samponos, habfürdôs stb.)
· háztartásban elôforduló tiszta fóliát (szatyrok, tasa-

kok, csomagoló fóliák stb.) 
· tejes, gyümölcsleves dobozt (amennyiben ezt a gyûj-

tôedényen külön feltûntetik, és csak kimosott álla-
potban)

Mit NE DOBJUNK BELE a mûanyaghulladék gyûj-
tôbe?

· zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett
(nem kimosott) flakont

· élelmiszer-maradványt tartalmazó mûanyagot-hun-
garocellt

· CD-lemezt, magnó- és videokazettát
· egyéb mûanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya)

tipptipptipp

tipptipptipp
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GYÛJTÔSZIGETEK • PAPÍRHULLADÉK

A hasznosítás alapfeltétele az, hogy a hulladékpapír ne legyen
szennyezett. Szintén fontos, hogy a hulladékpapírok közül kikerülje-
nek a fóliázott, esetleg kevert anyagú, laminált vagy felületkezelt
papírok mielôtt a gyûjtôbe dobnánk ôket. A begyûjtött papírhulla-
dékokat elsôsorban anyaguk szerint (újságpapír, kartonpapír, papír-
tartalmú többrétegû italosdoboz) válogatják szét. A szétválogatott
papírokat bálázzák. Az anyaguk szerint visszagyûjtött papírokból
készülhetnek papírtermékek vagy italos karton alapú késztermékek.
Az elôbbiek  készítéséhez a begyûjtött papírt pépesítik, ezt követô-
en pedig a papírgyártás tradicionális folyamatain keresztül félkész
termékeket állítanak elô belôle. A késztermékek széles skáláját az
újrapapírból készített félkész termékekbôl állítják elô.
Az újrapapír készítésével viszont rengeteg vizet és
energiát takaríthatunk meg.
1 tonna papír elôállításához szükséges anyagok és energia
fehér papír esetében: 417 m3 víz, 1700 kg fa, 717 kWh ener-
gia, 181 kg mészkô, 87 kg kén, 6 tonna gôz, 60 kg klór, és
szürke újrapapír esetében: 100 m3 víz, 1150 kg fekete-fehér
újságpapír, 300 kWh energia, 3 tonna gôz.

Mit DOBJUNK BELE a papírhulladék gyûjtôkbe?

· újságpapírt, folyóiratot, reklámújságot, füzetet, köny-
vet (mûanyag bevonatos, bôr és mûbôr kötés nélkül)

· kartondobozt (kilapítva), hullámpapír
· papírzacskót (amennyiben tiszta)
· tejes, gyümölcsleves dobozt (ha ezt a gyûjtôedényen

külön feltûntetik, és csak kimosott állapotban)

Mit NE DOBJUNK BELE a papírhulladék gyûjtôbe?

· hôérzékeny papírt (faxpapír)
· használt szalvétát, papírzsebkendôt
· fóliázott papírokat (ha egy magazinnak csak a borítója

ilyen, tépjük le róla, így a belsô lapokat bedobhatjuk)

tipptipptipp
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GYÛJTÔSZIGETEK • ÜVEGHULLADÉK 
(FEHÉR ÉS SZÍNES)

Napjainkban a korábbi évtizedek többszörösére, hozzávetô-
legesen 4,6%-ra bôvült az üveghulladék aránya a háztartá-
si hulladékokon belül. Ha szín szerint válogatva gyûjtjük az
üvegeket, akkor azok szinte 100%-ban újrahasznosíthatók
és a végtermék minôsége is szinte azonos az új üvegekével
mindamellett, hogy a folyamat során 10-20% energia-
megtakarítás is elérhetô.
A gyûjtôedényekben színük szerint (fehér és színes) gyûjtött
üveget tisztítás után darabokra aprítják, zúzzák. Ezt követô-
en a válogatóban mágnes segítségével eltávolítják belôle 
a fémdarabkákat (gyûrûk, kupakok), majd az egyes színe-
ket elkülönítik egymástól. Ezután az üvegdarabokat beol-
vasztják és formába öntik, azaz újra termékeket készítenek
belôle a csomagolóipar számára.

Mit DOBJUNK BELE az üveghulladék gyûjtôkbe?

· tiszta, kiöblített italos és egyéb, a háztartásban már
feleslegessé vált üvegeket - konzerves, parfümös stb.

Mit NE DOBJUNK BELE az üveghulladék gyûjtôbe?

· tükröt
· ablaküveget, síküveget
· villanykörtét, fénycsövet, neoncsövet
· szemüveget, nagyítót
· drótszövetes üveget
· kerámiát, porcelánt
· csavarmenetes fedelet, kupakot, parafa vagy mû-

anyag dugót
· drótszövetes üveget, katedrálüveget

tipptipptipp

tipptipptipp
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GYÛJTÔSZIGETEK • FÉMHULLADÉK

Az érclelôhelyek kimerülése, a kitermelés költségeinek
emelkedése, valamint a fémek elôállításának és feldolgo-
zásának magas járulékos költsége egyre inkább szüksé-
gessé teszik a fém csomagolóanyagok másodnyersanyag-
ként történô hasznosítását. A fémhulladékok hasznosítá-
sával nem csak nyersanyagot takarítunk meg, de jelentôs
mennyiségû energiát is.
A begyûjtött fém csomagolóanyagokat a válogatóban faj-
tánként szétválogatják, majd tömörítéssel bálázzák. A bálá-
kat a hasznosítás helyére történô szállítás után aprítják,
majd mágnesek segítségével kiválasztják belôlük a más
típusú fémeket. A megtisztított fémdarabokat kohókban
beolvasztják és szállítható rudakba öntik. A rudakat a fel-
használás helyén hengerelik, ezáltal lehetôvé válik, hogy
újra különbözô késztermékeket készítsen belôlük a feldol-
gozóipar.
A fémek talán a legkevésbé érzékenyek a különféle szennye-
zôdésekre. Nagyon fontos volna ezek szelektív gyûjtésének
elterjedése, mert a gazdaságba történô visszaáramlásuk elô-
segítése igen jelentôs energia-megtakarítást eredményez.

Mit DOBJUNK BELE a fémhulladék gyûjtôkbe?

· fém csomagolódobozokat (üdítôs, sörös, konzerves
stb.) tiszta állapotban

· háztartási kis fémhulladékokat (pl. evôeszközök,
tiszta alufólia darabok, stb.) 

Mit NE DOBJUNK BELE a fémhulladék gyûjtôkbe?

· háztartási berendezéseket 

tipptipptipp
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SPECIÁLIS HULLADÉKOK

Egy átlagos háztartásban keletkeznek olyan hulladékok,
melyek nem dobhatók be a szelektív hulladékgyûjtô sziget
tartályaiba, azonban más módon még hasznosítani lehet
anyagukat, alkatrészeiket, vagy energia nyerhetô belôlük.

BIOHULLADÉK, KOMPOSZT

Egy háztartás által termelt hulladék esetenként 40%-a
szerves eredetû. Ha sikerül megtalálnunk a módját,
hogyan tegyük hasznossá ezeket az anyagokat, ennyivel is
kevesebb szemetet kell a vegyes hulladékkal együtt elszál-
líttatnunk.
Az ôsszel lehullott lombot, a lenyírt füvet, a tavaszi metszés
során keletkezô gallyakat sokan elégetik, a kukába gyömö-
szölik, pedig egy kis munkával a komposztálás során olyan
értékes anyagokat lehet visszajuttatni a természet körforgá-
sába, hogy mesterségesen elôállított mûtrágyára nincs is
szükség.
A komposzt földszerû, sötétbarna színû, magas szerves-
anyag-tartalmú anyag, amely szerves hulladékból mikro-
organizmusok és apró állatok tevékenységének hatására
jön létre.
A lakosság számára a leggyakoribb lehetôség a háznál tör-
ténô komposztálás, de egyre több településen a közszolgál-
tatás keretében is elszállítják a komposztálható hulladékot.
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Érdeklôdjön az önkormányzatnál, van-e lehetô-
ség az Ön lakóhelyén a szervesanyag-elszállítta-
tásra, és ha igen, hogyan?

Használhatunk komposztládát például, mely általában desz-
kából készül, komposztáló prizmát, de lehet egyes kertészeti
boltokban esztétikus, mûanyag komposztáló edényeket
kapni.
Az edénybe rétegezve tegye a zöld hulladékot (fûkaszálék,
konyhai hulladék), és nagy cellulóztartalmú anyagokat (pl.
aprított gallyak, lomb). Ha némi földet is rak bele, elkerülhe-
ti, hogy a komposzt kiszáradjon. Kapható kertészeti üzletek-
ben olyan ásványkeverék és adalékanyag, mely segíti a folya-
matok beindulását és szinten tartását, az esetleges rothadá-
si folyamatok elkerülését.

MIBÔL KÉSZÍTHET komposztot?

· levágott fû
· lomb, avar
· ágnyesedék (legfeljebb 5 cm hosszú és 5 cm vastag

ágdarabok)
· gyümölcs és zöldségmaradék, illetve -héj
· virágok
· kávézacc, teafû (filterrel együtt, amennyiben abban

nincs más anyag)
· tojáshéj (apró darabokra törve)

MI NEM KERÜLHET a komposztba?

· építési törmelék
· vegyszerrel kezelt faáru
· fôtt étel
· hús
· üveg, fém és mûanyag hulladék

Mire használhatja a komposztot?

· kertben a talaj javításához
· szobanövények földjéhez keverve
· növények termékenységének javításához földjükbe

keverve

tipptipptipp

tipptipptipp

tipptipptipp

tipptipptipp



ÉTOLAJ

A sütéskor az étolajban a hô hatására olyan folyamatok
mennek végbe, amelyek csökkentik élvezeti értékét, sôt az
egészségre káros alkotók keletkeznek benne, ezért további
használatuk nem ajánlott.
A 170-180 °C fölé hevített olaj egyes komponenseinek
bomlásával rákkeltô anyagok keletkeznek.
Az elszínezôdött, kellemetlen szagú, tovább nem használ-
ható olajat általában a lefolyóba öntik!
Ez azonban RENDKÍVÜL KÁROS, mivel a szennyvíztisztító
telepeken nehézségeket okoz a kezelése, valamint a lefo-
lyórendszerben is lerakódásokat képez.

Az elhasználódott olajat, sütôzsírt gyûjtsük össze,
és adjuk le hulladékgyûjtô udvarokban, illetve ha
az önkormányzat szervez lakossági veszélyes hul-
ladékgyûjtési akciókat, akkor a mobil gyûjtôautó-
nál átveszik az otthon összegyûjtött mennyiséget.

Az összegyûjtött olajat zárt mûanyag hordókban feldolgo-
zó üzembe viszik, ahol kezelik, tisztítják, majd minôségi
vizsgálatok után takarmányozásra és ipari célokra használ-
ják. Ez utóbbit például a festék- és az aszfaltgyártásnál
hasznosítják. A kezelt olaj kisebb hányada végképp nem
hasznosítható, ezt a részt hulladékégetôben kell elégetni,
mivel nagy fûtôértéke miatt a kisebb fûtôértékû veszélyes
hulladékok égetésekor jól hasznosul.

tipptipptipp
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ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK

Az építési-bontási hulladékkal lerakási, valamint az ebbôl
adódó környezetvédelmi és terület-felhasználási problémák
miatt komolyan kell foglalkoznunk velük. Vannak olyan bon-
tási hulladékok is, melyek tartalmaznak veszélyes kompo-
nenseket, például festékmaradékokat vagy azbesztet.
A begyûjtés után a hulladékot aprítani kell, a különbözô
szennyezôktôl meg kell tisztítani, valamint méret szerint
szét kell válogatni. Az utak építésénél felhasznált homok,
kavics, zúzott kô egy része kiváltható építési törmelékkel,
így nem csak a lerakás és az ártalmatlanítás költségeit csök-
kenthetjük, hanem az új nyersanyag kitermelése is szükség-
telenné válik. 

Az építési-bontási hulladékot külön megrendelt
szolgáltatás keretein belül szállíttassuk el!

A kezelôtelepek közeli jövôben várható kialakításáig az
ilyen típusú, anyagokat erre a célra kialakított lerakókon
helyezik el. A szállítót minden esetben kérdezze meg, hova
szállítja a hulladékot és van-e  a szállításra engedélye!

Kérjük, ne próbáljon erdôkben, elhagyott terüle-
teken megszabadulni az építkezés, felújítás köz-
ben keletkezett törmelékektôl!

Aki hulladékot a hatóság által nem engedélyezett területen
helyez el, a Büntetô Törvénykönyv szerint akár 5 évig terje-
dô szabadságvesztéssel is büntethetô!
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GUMIABRONCS

A feleslegessé vált gumiabroncsot leadhatja a hul-
ladékudvarban vagy ott, ahol az új abroncsot vá-
sárolta!

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

Az elektronikai hulladékok mennyisége az iparág fejlôdésé-
vel egyre nô, megfelelô kezeléssel értékes anyagokat lehet
kinyerni belôlük.
Ilyen hulladékok a hûtôszekrény, a számítógép, mobiltele-
fon, olajradiátor, rádió, daráló, mikrohullámú sütô, iroda-
technikai berendezések szalagjai, kazettái, partonjai.

Az elektronikai cikkeket árusító üzletek visszave-
szik a feleslegessé vált berendezéseket, és gon-
doskodnak a kezelésükrôl.

tipptipptipp
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VESZÉLYES HULLADÉKOK

Bizonyos hulladékokat, bár valóban nem hasznosíthatók újra,
vagy csak akkor, ha igen gondos kezelésen esnek át, nem
lehet a kukába dobni. Az ilyen típusú hulladékok anyaguknál,
összetételüknél fogva veszélyesek lehetnek környezetünkre
nézve. A veszélyes hulladékkal szennyezett területek megtisz-
tításával hatalmas plusz költségeket rónak a társadalomra.
Külön gyûjtésük közös érdekünk.
A veszélyes hulladékok egy része még hasznosítható. Másik
részük viszont speciális égetéssel vagy környezeti szempont-
ból biztonságos, veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgáló
lerakóban kerül ártalmatlanításra.



HÁZTARTÁSI VEGYSZEREK

Háztartási vegyszerek bár általánosan használt termékek,
bizonyos fajtáik veszélyes hulladéknak minôsülnek, mivel
könnyen reakcióba lépnek más anyagokkal, mérgezôek,
maró hatásúak, akár súlyos égési sérüléseket is okozhatnak.
Ilyen anyagok a tisztítószerek, néhány kozmetikai termék
(körömlakk, krémek, szórópalackos dezodorok), sok légfris-
sítô, a fehérítôk és a fertôtlenítôszerek, a padló- és bútor-
ápoló termékek, a festékek, tinták, ragasztók és hígítóik, 
a fényképészeti vegyszerek, a növényvédô szerek és azok
csomagolóanyagok, melyekben a fent említett anyagok vol-
tak tárolva. 

Csomagolásuk hasznosításra kerülhet, amennyiben kimos-
suk azokat, azonban elgondolkodtató, hogy a vegyszerek a
mosóvízzel a csatornába kerülnek, és a szennyvíztisztítók-
nak jelentenek komoly plusz munkát.
Veszélyes anyagok a halogénezett szénhidrogének, melyek
légkondicionálókban, hûtôberendezésekben, szigetelô-
anyagokban találhatóak meg nagyobb mennyiségben, és
veszélyességük nem közvetlen, mivel nem reagálnak sem-
milyen anyaggal, viszont a légkörbe kerülve a Nap UV
sugárzása bontja azt, így viszont könnyen reagál más
vegyületekkel.

Igyekezzünk minél kevesebb maró hatású anya-
got tartalmazó tisztítószereket vásárolni. Sok
esetben az egyszerû háztartási ecet is elegendô.

Csak végszükség esetén vásároljunk növényvédô
szereket! Elôször próbáljunk meg természetes
módon védekezni a kártevôk ellen, aztán ha ez
nem használt, keressük a boltban a környezetba-
rát, csak természetes hatóanyagot tartalmazó
vegyszereket.

A festékek között is vannak környezetbarát ter-
mékek, amennyiben a felhasználási terület enge-
di, döntsünk ezek mellett!

tipptipptipp
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GYÓGYSZEREK

Minden háztartásban van feleslegessé vált gyógyszer, vagy
olyan, amelynek lejárt a szavatossága. A gyógyszerkészít-
mények hatóanyaga gyakran veszélyes anyagnak minôsül,
ezért fokozott figyelemmel kell lennünk akkor, amikor már
nem kívánjuk felhasználni, a kukába dobni vagy a lefo-
lyóba önteni tilos ôket! Minden gyógyszertár visszaveszi!
Ha a háztartási hulladékkal együtt a lerakóba kerül, a benne
lévô veszélyes anyagok kioldódhatnak belôle, reakcióba
léphetnek más veszélyes anyagokkal, és mivel nem bomla-
nak le teljesen a szennyvizek tisztítása során, veszélyt jelen-
tenek élôvizeinkre, azok élôlényeire, illetve ivóvízbázisunk-
ra. A lerakókba kerülô gyógyszerhulladékok pedig beoldód-
va a talajba szennyezik a talajvizet és az élôvilágot.
A gyógyszerhulladékot a begyûjtés után veszélyeshulladék-
égetôbe szállítják, ahol a megfelelô biztonsági elôírások
betartásával elégetik.

Olyan gyógyszereket vásároljon, melyeket orvosa
javasolt, és akkora mennyiségben szedje, ahogy
tanácsolta. Elképzelhetô, hogy egy pluszban
megvásárolt készítmény megváltoztatja a gyógy-
szer hatását, így veszélyeztetheti a saját gyógyu-
lását, nem beszélve arról, hogy környezetét több
gyógyszerhulladékkal terhelte. 

Ne vásároljon több gyógyszert, mint amennyi
feltétlenül szükséges!

Mivel a gyógyszerhulladék a veszélyes hulladé-
kok közé tartozik, begyûjtésére is nagy fordítson
gondot! Csak gyógyszertárakban, hulladékgyûj-
tô udvarokban, vagy erre a célra rendszeresített
mozgó gyûjtôautónál lehet leadni ezeket.
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ELEMEK, AKKUMULÁTOROK

Az elemekben, akkumulátorokban található higany, kadmi-
um, ólom és vegyületeik olyan veszélyes anyagok, amelyek
veszélyessége hosszú idôn keresztül változatlan marad. Ne
tegyünk egyetlen elemet sem a kukába, hiszen onnan a hul-
ladéklerakóra kerülnek, és így megvan a kockázata annak,
hogy szennyezze a környezetet. 
Az ilyen anyagok végigvándorolnak a táplálékláncon, fel-
gyûlnek az élôlények szöveteiben.
A gyártónak jogszabályi kötelezettsége a hulladékká vált
elemeket, akkumulátorokat visszavenni, a hordozható ele-
mek és akkumulátorok begyûjtésérôl gondoskodni. Azok 
a kereskedôk, akik a jogszabály szerint erre szerzôdést köt-
nek a gyártóval, kötelesek a fogyasztóktól díjmentesen át-
venni a hulladékká vált elemeket, akkumulátorokat.

Az elemgyûjtô edények megtalálhatóak a vásár-
lási helyeken, boltokban, közintézményekben és
számos egyéb helyen, ide dobja lemerült elemeit,
használhatatlanná vált akkumulátorait.

Kimerült akkumulátorait a hulladékgyûjtô udva-
rokban is átveszik meghatározott mennyiségben.

Válasszunk hálózatról mûködô berendezéseket,
illetve ha elkerülhetetlen az elem használata,
válasszunk helyette akkumulátort, újratölthetô
elemet.
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IZZÓK, FÉNYCSÖVEK

Az izzók, fénycsövek higanytartalmuk miatt tartoznak a ve-
szélyes hulladékok csoportjába. A higanygôz környezeti
veszélyessége abból ered, hogy könnyen párolog, így belég-
zéssel károsítja egészségünket. Ezért, ha kiégett sem sza-
bad összetörni ôket, mivel a higany így tud a levegôbe jutni.

Vásároljunk energiatakarékos fénycsöveket, me-
lyek azon túl, hogy villanyszámlánkat is kisebb
mértékben terhelik, helyes használat mellett
hosszabb az élettartamuk, így kevesebb hulladé-
kot termelhetünk.

tipptipptipp



A HULLADÉKUDVAROK

A hulladékudvarok a háztartásban elkülönítve gyûjtött, és
beszállított hulladékot díjtalanul átveszik. Hazánkban jelen-
leg több, mint 74 hulladékgyûjtô udvar mûködik, ebbôl
Budapesten 14, az átvehetô hulladékok fajtája más és más
lehet. Az országban a tervezés és megvalósítás különbözô
stádiumában álló hulladékgazdálkodási rendszerek további
hulladékudvarok építésével számolnak, tehát számuk a kö-
zeljövôben jelentôsen nôni fog.
A hulladékudvarokon a hasznosítható, illetve a veszélyes,
ártalmatlanítást igénylô hulladékot adhatjuk le. Általában 
az alábbi hulladékokat fogadják el: papír (újság-, hullám-
és kartonpapír), italcsomagoló kartondoboz, fehér üveg,
színes üveg, PET-palack (ásványvizes, üdítôitalos palackok)
fém italdoboz, elhasználódott háztartási gépek, használt
sütôzsiradék, szárazelem, használt akkumulátor, fáradt olaj
és csomagolóanyagi, elektronikai hulladék (rádiók, televízi-
ók, híradástechnikai berendezések, számítógépek és a hozzá
tartozó alkatrészek).



Jelmagyarázat

HULLADÉKOK A-TÓL Z-IG

A hulladék tulajdonsága alapján osztályozva a táblázatban:

• vegyesen gyûjtött települési hulladéknak nevezzük 
a hulladékok azon részeit, amelyek a kukába kerülnek,

• veszélyesnek azokat, amelyeket különleges kezelésre
szakcégeknek kell átadni,

• a szelektíven gyûjthetô csoport szervesanyag-tartalmú
részét komposztáljuk, az újrafelhasználható vagy haszno-
sítható csoportba tartozókat pedig gyûjtôponton vagy
hulladékudvarban leadhatjuk.

Elôfordulhat olyan hulladék is, amelyik több csoportba is
besorolható. A háztartásban elôforduló hulladékokról lénye-
gesen részletesebb információk találhatók a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium kiadványaiban és honlapján
(www.kvvm.hu).

szelektíven gyûjthetô 

gyûjtôpont

hulladékudvar

komposztálható

veszélyes hulladék

vegyesen gyûjtött települési hulladék



ablaküveg •
ágnyesedék • •
agyagedény •
akkumulátor (használt) • •
apró csont (kis mennyiségben) • •
ásványvizes palack • •
bébiételes üveg • •
boríték • • •
boríték
(mûanyag ablakkal vagy címkével)

•

burgonyahéj •
bútor • •
címke •
csomagoló doboz • • •
csomagolóanyagok (PP, PE, 

HDPE jelzésû csomagolóanyagok)
• • •

elektronikai cikkek • •
élelmiszerdoboz (pl. müzlis) • •
élelmiszerrel szennyezett 
bármilyen hulladék • 
(pl. fém, papír, stb.)

építési törmelék • •
ételmaradék •
étolaj (használt) •
fagyapot (kis mennyiségben) • •
fahamu (kis mennyiségben) • •
fahulladék (kis mennyiségben) • •
falomb • • •
faxpapír (hôérzékeny) •
fémhulladék • •
festékes dobozok • •
festékmaradék •
fóliák • • •
fûkaszálék • • •
gumiabroncs •
gyaluforgács (kis mennyiségben) • •
gyerekjátékok •
gyógyszer (lejárt) • •
gyümölcshéj és csutka • •
haj (kis mennyiségben) • •
háztartási gépek • •

Hulladékok a-tól z-ig



háztartási vegyes hulladék •
higítómaradék • •
hûtôberendezés (használt) • •
jénai edény •
joghurtos doboz • • •
kartonpapír • • •
kávézacc • •
kerámia •
konzervdoboz • •
kristály alapú tárgyak •
lekváros üveg • •
macskaalom •
majolika •
margarinos doboz • • •
matrica •
mikrohullámú tálca •
mûanyaghulladák • •
növényvédôszer-csomagolás • •
növényvédôszer-maradék • •
papírhulladék • •
papírlap (egyik oldalán üres) • •
papírzacskó • •
porcelán •
reklámújságok • •
ruhadarab (régi, elhasználódott) • •
számítógép (leselejtezett) • •
szárazelem (elhasznált) • •
szôlôvenyige • • •
teafû • •
tejes, tejfölös doboz • •
tojáshéj •
tükör •
TV-készülék •
újságpapír (magazinok, napilapok) • •
üdítôs palackok • •
üvegedény •
üvegpalack (barna, zöld, színtelen) • • •
vajas doboz • • •
villanykörte •
zöldhulladék • • •
zöldségmaradék • •

Hulladékok a-tól z-ig
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További hasznos információt kaphat:

Zöld-Pont Szolgálat
1011 Budapest, Fô utca 44-50.

Nyitva tartás:
kedd, szerda: 9.00 – 15.00

csütörtök: 9.00 – 17.00
péntek: 9.00 – 13.00

Ingyenes zöld vonal: 06-80-40-11-11

info@mail.kvvm.hu

ahol érdeklôdhet a lakóhelyéhez legközelebb található szelektív
hulladékgyûjtô szigetekrôl és hulladékudvarokról, illetve ha további
kérdése van a szelektív hulladékgyûjtéssel, a komposztálással kap-
csolatban, vagy gyakorlati tanácsokra van szüksége.

www.kvvm.hu/szelektiv
www.kszgysz.hu

Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Megbízásából.

A kiadvány 100%-ig újrahasznosított hulladékpapírból, klórszármazékok és optikai
fehérítô hozzáadása nélkül elôállított ofszetpapírra készült.

D
es

ig
n:

 L
in

e 
&

 M
or

e 
©

 2
00

6


