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Ezt a két fogalmat nehéz konkrétan elválasztani egymástól, hiszen a hétköznapi szemetet 

szakmai szóval Települési Szilárd Hulladéknak nevezzük(TSZH). Mégis lényegi különbség 

van a kettő között. 
Az életszínvonal emelkedésével együtt nőnek igényeink is, melyeket nagyobb mértékű 

fogyasztással igyekszünk kielégíteni. Ezzel párhuzamosan egyre több szemetet és hulladékot 

termelünk, melynek gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, vagy hasznosítása egy nagyon komplex 

feladat, mégpedig a hulladékgazdálkodás feladata.  Hulladék...Hulladékból termék, 2018. 03. 15. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/ (Utolsó letöltés: 2018.03.15.)  

 
Olyan haszontalanná vált anyagok, amelyeket tulajdonosa nem tud, vagy nem akar tovább 

használni. A szemét (mint anyag), kikerül a gazdaság körforgásából és vegyesen kerül tárolásra, 

lerakásra (azaz elássuk a föld alá). 

 
Egyszerű példával magyarázva ez azt jelenti, hogy a kukába kidobott "szemét" nem kerül vissza a 

körforgásba, hanem környezetétől elzártan tároljuk a hulladéklerakóban (köznéven: 

"szemétlerakó"). Azonban nemcsak mi, lakosok termelünk haszontalan, már nem hasznosítható 

hulladékokat, hanem az ipar és a termelés is. 

 
Magyarországon évente összesen 3 Gellért-hegynyi szemét keletkezik, aminek nagy része 

termelési hulladék és a lakosságra eső része ennek "csak" 5,3-5,5%-a (4,2-4,4 millió tonna), ami 

egy átlag magyar állampolgárra vetítve 1 kg/nap. Hulladék...Hulladékból termék, 2018. 03. 15. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/ (Utolsó letöltés: 2018.03.15.) 

 

 
HULLADÉK 

 
Azok az anyagok, amelyek keletkezésük helyén (háztartás, ipari terület, mezőgazdaság, stb.) 

haszontalanná váltak, de anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még másodlagos 

nyersanyagként hasznosíthatók. 

 

Háztartásainkban egyre nagyobb helyet foglalnak a csomagolási hulladékok. Ezek a megvásárolt 

termékkel kerülnek be házainkba, lakásainkba. A csomagolás rendkívül hasznos, hiszen: 

 megvédi a terméket a szennyeződésektől és a sérülésektől (pl. hungarocell) 

 növeli a termék eltarthatóságát, tartósítja azt, 

 informál a termék származási helyéről, összetevőiről, 

 hatékonyabbá teszi a szállítást és tárolást. 

Ezen jó tulajdonságok mellett, viszont tisztában kell lennünk azzal, hogy a csomagolás a 

fogyasztóhoz kerülve nagyon rövid életű, hiszen hamar hulladékká válik. Ekkor pedig rajtunk 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/


 
 

A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg. 
 

Váltó-sáv Alapítvány 
1082 Budapest, Üllői út 42. 4. 1.  
Tel.: +36 1 352-6755 
web:  www.valtosav.hu 
e-mail: alapitvany@valtosav.hu 
szakmai vezető: Mészáros Mercedes 
     0670-362-7163 

3 

HulladékÚt 

www.szelektalok.hu 

múlik, hogy mi lesz a sorsa. Hulladék...Hulladékból termék, 2018. 03. 15. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/ (Utolsó letöltés: 2018.03.15.) 

 

 

 

Hulladékhierarchia – 5 lépcső 2018. 03.18. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/hulladekhierarchia-hulladekpiramis-

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/hulladekhierarchia-hulladekpiramis-hulladekkezeles-hulladekgazdalkodas-megelozes-ujrahasznositas.png
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hulladekkezeles-hulladekgazdalkodas-megelozes-ujrahasznositas.png (utolsó letöltés: 2018. 03. 

17.) 

 

 
Megelőzés 

 
A korszerű hulladékgazdálkodásban ez az első lépés, hiszen "az a legjobb hulladék, ami nem is 
keletkezik". Ennek érdekében hulladékszegény technológiákat, gazdasági ösztönzőket kell 
bevezetni, mint például: 

 A betétdíjas csomagolás alkalmazása 

 Hosszú élettartamú termékek gyártása (életciklus, ökodizájn) 

 Kisebb tömegű termékek gyártása 

 Javítható termékek gyártása, a kisipari javító szolgáltatások támogatása 

 Termékhelyettesítés - a hulladékképző termék felváltása 

 Takarékos termékhasználat - a használati idő növelése 

 A fogyasztás csökkentése - bizonyos termékekről való lemondás 

 Környezetterhelő termékek adóztatása (pl. írországi szatyoradó) 

 
Újrafelhasználás 

 
(RE-USE, újrahasználat) Ez esetben az adott terméket, csomagolást - átalakítás nélkül - újra 
ugyanarra a feladatra lehet használni, mint amire eredetileg gyártották. Ennek legismertebb 
példája a visszaváltható (betétes) üveg.  

 
Hasznosítás 
 

Újrafeldolgozás, Újrahasznosítás, Recycling...Ehhez már pedig szelektálnunk kell!!! 

Magyarországon több mint száz cég foglalkozik a hulladékok újrahasznosításával, 

világviszonylatban is elképesztő beruházások épültek ki hazánkban. De a kapacitásuk nincs 

kihasználva, mert csak alig 17%-át gyűjtjük szelektíven a hulladékoknak. Pedig százmillió forintok 

költődnek el minden évben a lakosság szemléletformálására, illetve elindult a begyűjtött 

mennyiségek növelése érdekében a házhoz menő gyűjtés Budapesten, Vas megyében, Pécsett, 

Szentesen és Hajdú-Bihar megyében is. Hulladék...Hulladékból termék, 2018. 03. 15. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/ (Utolsó letöltés: 2018.03.15.)  

 
Hulladékégetés (egyéb hasznosítás) 
 

A legkényesebb kérdés. Lényegében a vita a körül zajlik, hogy lehet-e, és ha igen, akkor mely 

esetben a hulladék égetését ártalmatlanítás helyett hasznosításnak (waste-to-energy) minősíteni. 

Ez az elvi különbségtétel a hulladékhierarchia szempontjából jelentős, hiszen az égetők 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/megelozes/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/ujrahasznalat/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/ujrafeldolgozas/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/cikk/1338/716281/20130918_elindult_a_fovarosi_szelektiv_fesztival_1.htm
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/cikk/1350/539314/20131210_ujabb_hazhoz_meno_most_vas_megyeben_1.htm
http://hazhozmeno.hu/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/hasznositas/
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tulajdonosai és üzemeltetői csak abban az esetben jutnak nagy mennyiségben égethető 

hulladékhoz, amennyiben az égetést hasznosításnak minősítik. Ekkor, mivel az égetés az esetek 

többségében olcsóbb, mint a hasznosítások más esetei, versenyelőnybe kerülhetne számos 

"versenytárssal" szemben. Ugyanakkor, a már elégetett hulladék ez által megszűnik létezni, és 

kikerül a körforgásból, abban az esetben is, ha amúgy nyersanyagként szolgálhatott volna egy 

termék előállításához. Hulladék...Hulladékból termék, 2018. 03. 15. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/ (Utolsó letöltés: 2018.03.15.) 

 

 
Hulladéklerakás 
 

Ez áll a fontossági sorrend utolsó helyén, mégis ez a jelenlegi megoldás az esetek többségében. 

Magyarországon évente több mint 4 millió tonna hulladék keletkezik, ennek közel 80%-a lerakóra 

kerül… (a választás pedig a mi kezünkben van, szó szerint: ha nem veszek ennyi szemetet, vagy 

többet szelektálok, kevesebb kerül a kukába, majd a lerakóra). 

Lerakás (deponálás): ennek során a hulladékot anyagi minőségének megváltoztatása nélkül 

elszigetelik a környezet elemeitől, vagyis csak egy jól szigetelt területre szállítják és ott egy 

gödörben lerakják. Hulladék...Hulladékból termék, 2018. 03. 15. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/ (Utolsó letöltés: 2018.03.15.) 

 
 

 
A műanyag hulladékok bemutatása 

 
A műanyag kőolajból készülő, adalékok hozzáadásával, mesterségesen előállított anyag. A 

környezetben rendkívül lassan, vagy egyáltalán nem bomlik le, égése során veszélyes anyagok 

szabadulnak fel. 

 

A műanyagipar rövid története: 

A második világháború végével megkezdődött a modern műanyag korszak, avagy "A műanyag 

kor". A kőolajból készülő műanyag árucikkek ideális tulajdonságokkal rendelkeznek a gyári 

előállításhoz: könnyűek, olcsóak, rugalmasak, erősek és tartósak, így nem meglepő, hogy globális 

termelésük exponenciálisan növekedett. 1950 és 2007 között a műanyaggyártás 1,5 millió tonnáról 

270 millió tonnára emelkedett éves szinten, lépést tartva az egyidejűleg 2,7-ről 7 milliárdra 

növekvő földi népességgel. Csupán 2012-ben 288 millió tonnányi műanyagot állítottak elő, amely 

megközelítőleg azonos súlyú a teljes emberi biomasszával. Két speciális következmény is 

kapcsolatban áll a gyorsan növekvő műanyaggyártással: az emberi egészségre gyakorolt hatás, 

mint például a rák és az idegrendszeri problémák megnövekedett kockázata; valamint a növekvő 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/artalmatlanitas/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/
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mennyiségű hulladék terjedése a tengeri környezetben. A műanyag hulladék bemutatása. 

Hulladékból termék, 2018.03. 17. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/ (Utolsó 

letöltés: 2018.03.17.) 

 

A fogyasztói társadalom őrületes mennyiségi igényének megfelelően, a műanyagok 

csomagolóiparban való alkalmazása hihetetlen mértékű eldobandó csomagolóanyagot jelent. 

  

ÉVENTE 300.000 TONNA MŰANYAG HULLADÉK KELETKEZIK! 
 

Legfrissebb adatok szerint Magyarországon évente 1,3 - 1,4 milliárd PET-palack kerül forgalomba, 

uralva ezzel a kidobott hulladékok arányának nagy részét. Ez körül-belül 45 ezer tonna palackot 

jelent évente. A NAV (Nemzeti Adó-és Vámhivatal) adatai szerint 2009-ben a csomagolóanyagok 

kibocsátása 792 554 tonna volt, ebből a papír és karton 32%-ot, a műanyag 24%-ot, a fa 20%-ot 

és az üveg 14%-ot tett ki. Ideje lenne komolyan elgondolkodnunk azon, hogy hova is kerül 

valójában ez a temérdek mennyiségű palack, és azon mit okoz a környezetünkben. Ha helyesen 

állunk a kérdéshez sok jót tehetünk a jövőnkért. A műanyag hulladék bemutatása. Hulladékból 

termék, 2018.03. 17. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/ (Utolsó 

letöltés: 2018.03.17.) 

 

 
Környezeti hatásai: 

 lebomlási ideje még nem ismert, akár évszázadokig tarthat elzárt közegben 

 égetésekor adalékanyagaiból, rákkeltő anyagok keletkeznek (légúti betegségeket okozva) 

 mérgező melléktermékek keletkeznek a gyártásuk során 

 a természetben sok állat életét veszélyeztetik 

 PVC gyerekjátékokban lévő adalékok, a gyermek szervezetébe is bekerülhetnek 

 

 

 

 

   

 

 

 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/
http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/termek/papir/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/termek/zold/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/termek/uveg/
http://vallalkozas.hulladekboltermek.hu/fenntarthato/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/


 
 

A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg. 
 

Váltó-sáv Alapítvány 
1082 Budapest, Üllői út 42. 4. 1.  
Tel.: +36 1 352-6755 
web:  www.valtosav.hu 
e-mail: alapitvany@valtosav.hu 
szakmai vezető: Mészáros Mercedes 
     0670-362-7163 

7 

HulladékÚt 

www.szelektalok.hu 

 

 

A műanyag hulladék bemutatása. Hulladékból termék, 2018.03. 17. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/ (Utolsó 

letöltés: 2018.03.17.) 

 

Megelőzés: 

 VÁLTOZTATNI KELL VÁSÁRLÁSI SZOKÁSAINKON! 

 NE HASZNÁLJ MŰANYAG ZACSKÓT! VIGYÉL MAGADDAL PAPÍR, VAGY TEXTIL SZATYROT! 

 

A műanyagok hasznosítása: 
 
A begyűjtött műanyag palackokat (PET) a válogatóműben szín szerint szétválogatják, majd 

tömörítéssel bálázzák. Ezeket a bálákat elszállítják a hasznosító céghez (kiállítás/kiállító cégek), 

ahol az egynemű (homogén) műanyag hulladékból darálékot, illetve granulátumot készítenek, 

amelyet újra feldolgozhatóvá tesznek. Így a szelektív hulladékgyűjtőbe dobott palackokból, 

szatyrokból készülhetnek kerti padok, virágcserepek, gyeprácsok, alkatrészek, de akár DVD-tok is! 

   

MŰANYAGOK FAJTÁI, TULAJDONSÁGAI, FELISMERÉSE, A HULLADÉKMŰANYAGOK 

KEZELÉSE 

Magyarországra nem lehet általánosságban egyértelműen megírni, hogy mit hova kell 

dobni. Ha valakinek az alábbi táblázat sem nyújt egyértelmű választ, kérdezze meg 
lakhelye önkormányzatánál, vagy közszolgáltatójánál (a kukás cég), hogy mi a teendő. 

Név (rövidített 
jelölés) 

polietilén (PE) 

 

nagysűrűségű 

polietilén (HDPE) 

 

kissűrűségű polietilén 

(LDPE) 

 

Monomerje(i) 
(átalakítási 

eljárás) 

etilén (polimerizáció) etilén (polimerizáció) etilén (polimerizáció) 

Tulajdonságai 
hőre lágyuló, vegyszerálló, 

elektromos szigetelő 

hőre lágyuló, vegyszerálló, 

elektromos szigetelő 

hőre lágyuló, vegyszerálló, 

elektromos szigetelő 

Felhasználás 
fóliák, palackok, edények, csövek, 

zsákok, szigetelőanyagok 

játékok, tejes flakonok, mosószerek, 

tisztítószerek, samponok, motorolaj 

flakonjai 

fóliák, zacskók 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/
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Hogyan lehet 
felismerni? 

vízen úszik, meggyullad, a láng elvétele után 

tovább ég, (kékes maggal) és közben 

megolvad, az illótermék égett paraffin szagú, 

nem törik, körömmel karcolható 

vízen úszik, meggyullad, a láng elvétele után 

tovább ég, (kékes maggal) és közben 

megolvad, az illótermék égett paraffin szagú, 

nem törik, körömmel karcolható 

vízen úszik, meggyullad, a láng elvétele után 

tovább ég, (kékes maggal) és közben 

megolvad, az illótermék égett paraffin szagú, 

nem törik, körömmel karcolható 

Hová dobjam? 
Szelektív gyűjtőszigeten a műanyag tárolóba 

dobandó, nagy mennyiségben 

hulladékudvarba leadható 

Szelektív gyűjtőszigeten a műanyag tárolóba 

dobandó, nagy mennyiségben 

hulladékudvarba leadható 

Szelektív gyűjtőszigeten a műanyag tárolóba 

dobandó, nagy mennyiségben 

hulladékudvarba leadható 

 A műanyag hulladék bemutatása. Hulladékból termék, 2018.03. 17. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/ (Utolsó 

letöltés: 2018.03.17.) 

 

 
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/pdf/muanyag_szelekt.pdf (Utolsó letöltés: 

2018.03.17.  

 

A papírhulladék fajtái és eredete 
 
A papír természetes eredetű, viszonylag gyorsan lebomló anyag, ezért környezetbarátnak 

tekinthető. Azonban gyártása jelentős vízszennyezéssel jár, az alapanyagához sok fát kell kivágni. 

 

AHOL CSAK LEHET, TAKARÉKOSKODJ VELE! 
 

A papír rövid története: 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/pdf/muanyag_szelekt.pdf
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Az ember a kezdetek óta igyekszik lejegyezni a vele történteket. Őskorban sziklára, Ókorban 

papiruszra és állatok bőrére, drága selyemre. A múlt századtól kezdve az új eljárások 

alkalmazásával már mindenki számára elérhetővé tették a papírt. 450 papírféleség létezik, a 

papírzsebkendőtől a fotópapírig. Környezetbarát. Hulladékból termék. 2018. 03.17. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/papirhulladek/ (Utolsó 

letöltés: 2018.03.17. ) 

 

 

Környezeti hatásai: 

1 tonna papír előállításához legalább 2 - 3,5 tonna fára van szükség! 

 fakivágások miatt az erdőben lévő állati élőhelyek csökkennek 

 táplálékláncok egysége omolhat össze 

 párologtatás csökkenése, vízforgalom változás 

 elsivatagosodás gyorsulása 

 talajerózió fokozódása 

 Energiafogyasztás, amely különösen a fejlődő országokban problematikus, az elavult    

technológiából adódóan. 

 Vízfelhasználás, a fehérítés technológiájából adódóan ez igényli a legtöbb vizet. A 

papírmalmokból rengeteg vegyi anyagot engednek a vizekbe. 

 

Megelőzés: 

 NE FOGADJ EL ÉS VIGYÉL HAZA FELESLEGES SZÓRÓLAPOKAT!  

 ÍRJ A PAPÍR MINDKÉT OLDALÁRA! 

 HASZNÁLJ ÚJRAPAPÍRT! 

 

A papír újrahasznosítása: 

A papír jelentős része szemétégetőbe vagy lerakóba kerül. 

Másik lehetőség az újrapapír készítése, melyből készülhet csomagolóanyag, de akár igényes 

designbútor is! 

NE FELEJTSD EL! 
 

SZELEKTÍVEN GYŰJTSD A PAPÍRT ÉS TAKARÉKOSKODJ VELE! 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/papirhulladek/
http://diak.hulladekboltermek.hu/erdekesseg/szorolap/
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A szelektíven gyűjtött papír válogatásra kerül és utána bebálázzák. Így szállítják a papírgyárba, 

ahol pépesítik és elsősorban hullámkartont állítanak elő belőle. Ebből készül a kartondoboz, amibe 

termékek millióit csomagolják. De hulladék papírból lehet újrapapírt is előállítani, ami irodai 

munkánkat teszi környezettudatosabbá. Fénymásolóba, nyomtatóba nyugodtan tehető, sőt, ha a 

cég különös figyelmet fordít a környezetvédelemre, borítékjait is lecserélheti szép, szürkés színű 

újraborítékra. 

Ami azonban végképp kimagasló a papír hasznosításánál, az a kartonbútor. 

A hullámkarton előnyös tulajdonságait kihasználva ugyanis Törökbálinton már évek óta készülnek 

ilyen lakberendezési, irodaberendezési tárgyak, melyek otthonunkat, irodánkat teszik 

barátságosabbá. Környezetbarát. Hulladékból termék. 2018. 03.17. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/papirhulladek/ (Utolsó 

letöltés: 2018.03.17. ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/papirhulladek/
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http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/pdf/papir_szelekt.pdf (Utolsó letöltés: 

2018.03.17.) 

 
 

Az üveghulladék bemutatása 
 
Az üveg homokból, nagy energiaigényes eljárással készülő anyag. A természetben nem bomlik le, 

ezért csak akkor tekinthető környezetbarátnak, ha minél többször újratöltik, majd újrahasznosítják. 

  

ÚJRAHASZNÁLAT (ÚJRATÖLTÉS)  ESETÉN A LEGJOBB CSOMAGOLÓANYAG! 

 

Az üveg és gyártása: 

Az üveg olyan kristályszerkezetű anyag, amelyet elsősorban a csomagoló- és az építőiparban 

használnak. Gyártása igen energiaigényes, mivel az adalékanyagok hozzáadása után 1300 - 1500 

celsius válik folyékonnyá. Fúvással, sajtolással, húzással munkálják meg. Környezetbarát. 

Hulladékból termék, 2017. 03. 18. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/uveghulladek/ (Utolsó 

letöltés: 2018.03.18.)  

 

1 BETÉTDÍJAS ÜVEG HASZNÁLATA KB. 40 AZONOS TÉRFOGATÚ PET-PALACK 

HASZNÁLATÁT VÁLTJA KI! 

 

Környezeti hatásai: 

 emberi léptékek alatt nem bomlik le 

 az üvegszilánkok okozhatnak sérüléseket 

 a természetben erős napsütés esetén tüzet okozhat! 

 

Megelőzés: 

 A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁVAL A BETÉTDÍJAS RENDELET 

ELKÉSZÍTÉSE 

 TUDATOS VÁSÁRLÁS - VÁLASSZ BETÉTDÍJAS TERMÉKET 

 TUDATOS VÁSÁRLÁS - ELDOBHATÓ PALACKOS ÁSVÁNYVÍZ HELYETT RENDELJ SZÓDÁT, 

SZIKVIZET! 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/pdf/papir_szelekt.pdf
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/uveghulladek/
http://diak.hulladekboltermek.hu/erdekesseg/sporolas/
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Az üveg újrahasznosítása: 
Az üveggyárakban a hulladéküveget újra beolvasztják és üveget készítenek belőle. A színes üveget 

apróra zúzva cementtel, vagy bitumennel keverve, útépítés során az útfelületre hengerlik, ezzel 

érdesítve az útfelületet. Környezetbarát. Hulladékból termék, 2017. 03. 18. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/uveghulladek/ (Utolsó 

letöltés: 2018.03.18.) 

NE FELEJTSD EL!  

 
 

AZ ÜVEG ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELE AZ ÜVEG SZELEKTÍV GYŰJTÉSE! 
 

 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/uveghulladek/
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Az üveg hulladék környezeti hatása, 2018. 03. 18. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/uveg_hulladek_kornyezeti_hatasa.jpg (Utolsó 

letöltés: 2018.03.18.) 

 

Fémhulladék 
 
Miből készül? 
 
A fémek elsődleges alapanyagai az ásványi nyersanyagok közé tartozó ércek (pl. vasérc, bauxit, 

rézérc), amelyeket a föld mélyéből bányásszák, vagy külszíni fejtéssel termelik ki. Az ércekből 

feltárt fémek mellett azonban tetemes mennyiségű meddő (gazdaságosan kinyerhető fémet már 

nem tartalmazó) kőzet is visszamarad. Egy tonna alumínium kinyeréséhez pl. négy tonna bauxitra 

van szükség, aminek melléktermékeként egy tonnányi - a környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelő tárolást igénylő - vörösiszap is keletkezik. Az ércekből a kohókban olvasztják ki 

nagymérvű energiafelhasználás mellett a vasat és a rezet, az alumíniumot pedig elsődlegesen a 

bauxitból előállított timföldből gyártják. A fémolvadékból öntvényeket állítanak elő, amelyek 

további feldolgozása hengereléssel, sajtolással, kovácsolással, stb. történhet. A fémből előállított 

késztermékek sora szinte végtelen: jelentős felhasználó a gép-, a jármű-, de a csomagolóipar is. A 

legelterjedtebb felhasználású fém a nyersvasból ötvözőanyagokkal előállított acél, az alumínium 

pedig a legnagyobb ipari jelentőségű könnyűfém, mivel jó alakíthatóság és tartósság jellemzi. A 

fém csomagolóanyagok alumíniumból, vasból, ritkábban rézből, illetve ezek ötvözeteiből készülnek. 

Ma már több, mint 50%-ukat újrahasznosított alapanyagból állítják elő! Hulladékból termék, 

Környezetbarát 2018, 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/femhulladek/ (Utolsó letöltés: 

2018.03.18.)  

 

Hogyan gyűjtsük? 

 
A fémből készült csomagolóanyagok közül az ital-, konzerv-, és spraydobozokat, zárókupakokat 

dobjuk a fémhulladék-gyűjtő konténerbe. A használt alumínium italdobozok gyűjtésére egyre több, 

gyűjtőponttal rendelkező iskolában, intézményben, vendéglátóhelyen, benzinkútnál is lehetőség 

van. A térfogatcsökkentés céljából a dobozokat préseljük össze, a konzervdobozokat pedig öblítsük 

ki! A festékkel, egyéb vegyszerrel szennyezett fémdobozokat hulladékudvarokban vagy a 

veszélyes-hulladék gyűjtőakciók alkalmával adhatjuk le. Hulladékból termék, Környezetbarát 2018, 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/femhulladek/ (Utolsó letöltés: 

2018.03.18.) 

 

 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/uveg_hulladek_kornyezeti_hatasa.jpg
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/femhulladek/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/femhulladek/
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Hogyan hasznosítják? 

 
Az alumínium italdoboz a leggazdaságosabban, minőségveszteség nélkül hasznosítható 

csomagolóanyag: beolvasztása az elsődleges alumíniumgyártáshoz képest 95%-os 

energiamegtakarítást eredményez. Az italdobozok újrahasznosítása részben egy, a 

legkörnyezetkímélőbb, ún. "dobozból doboz" eljárást alkalmazó angliai gyárban valósul meg. Itthon 

Tatabányán, Ajkán, a Tata melletti Mocsán és a Heves megyei Apcon található kohók dolgozzák fel 

és különböző - pl. járműipari - késztermékeket, alkatrészeket gyártanak belőlük. A vasból készült 

csomagolóanyagokat a dunaújvárosi, diósgyőri és ózdi vaskohászati üzemekben olvasztják be, ami 

megközelítőleg a felére csökkenti az acélgyártás energiaigényét. Hulladékból termék, 

Környezetbarát 2018, 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/femhulladek/ (Utolsó letöltés: 

2018.03.18.) 

 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/femhulladek/
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A fém hulladék környezeti hatása, 2018. 03. 18. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/fem_hulladek_kornyezeti_hatasa.jpg (utolsó 

letöltés: 2018.03.18.) 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/fem_hulladek_kornyezeti_hatasa.jpg
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SZE

Anyagfajta Szelektíven gyűjthető Nem gyűjthető szelektíven 

MŰANYAG 
 

    

- ásványvizes és 
üdítős PETpalackok (LAPÍTVA!) 
- elöblített tejfölös és joghurtos 
poharak, 
- műanyag zacskók, 
reklámtáskák műanyag fóliák, 
- PP és HDPE jelzésű kozmetikai 

szeres flakonok 
- italos karton (vidéken) 

- vegyszeres, zsíros flakonok, 
- fogkefe, 
- műanyag játékok, 
- videó-, és magnókazetta, CD/DVD 
lemez 

PAPÍR 
 

 

- újságpapír, 
- kartondobozok összehajtva, 
- tiszta csomagolópapírok, 

- irodai papírhulladékok, 
telefonkönyv, 
- szórólapok és 
reklámkiadványok 
- italos karton (Budapesten) 

- zsíros, szennyezett papírok, műanyag 
borító, 
- indigó, faxpapír 

- használt egészségügyi papírok 
- pelenka 

FEHÉR ÜVEG 
 

   

- befőttes üvegek, 
- ásványvizes üvegpalackok, 
röviditalok üvegpalackjai 

- ablaküveg (hulladékudvar), 
- tükör (hulladékudvar), 
- villanykörte, 
- hőálló üvegtál, 
- szemüveg, 
- neoncső, 

- orvosságos üvegek 

SZÍNES 
ÜVEG 

     

- borosüvegek, sörösüvegek - porcelán,  
- kerámia,  
- orvosságos üvegek 

FÉM 
 

    

- alumínium italdobozok,  

- alufólia,  

- fém konzervdobozok,  

- fém zárókupakok 

- hajtógázos hajlakk 

- borotvagél 

- dezodor 

- ételmaradékkal szennyezett 
konzervdoboz 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://diak.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/
http://diak.hulladekboltermek.hu/erdekesseg/tapossalaposra/
http://www.iksznet.hu/index.php?article_id=91
http://www.vtcd.hu/
http://www.vtcd.hu/
http://diak.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/papirhulladek/
http://diak.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/italoskarton/
http://diak.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/uveghulladek/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/hol/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/hol/
http://www.electro-coord.hu/
http://www.electro-coord.hu/
http://www.recyclomed.hu/
http://www.recyclomed.hu/
http://diak.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/femhulladek/
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LEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGET 

A lakosság részére kihelyezett gyűjtőszigeteken lehet elhelyezni a szelektíven gyűjthető 

hulladékokat.  

 

Budapest területén jelenleg 175 szelektív gyűjtősziget 

található. A tartályokba az alábbi ötféle újrahasznosítható 

csomagolási hulladékfajta bedobására van lehetőség: 

 

papír – kék színű konténerbe 

műanyag és fém – sárga színű konténerbe 

fémdoboz és műanyag – szürke színű konténerbe 

fehér üveg – fehér színű konténerbe 

színes üveg – zöld színű konténerbe. 

  

Gyűjtőszigettől a hulladékudvarig. Hulladékból termék. 2018. 03. 18. 

 http://diak.hulladekboltermek.hu/szelektiv/hol/ (utolsó letöltés: 2018.03.18.) 

 

HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉS 

A korszerű hulladékgazdálkodás egyik újabb lépcsőfoka a "házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtő rendszer". 

 

Ebben az esetben a gyűjtőedények az ingatlanhoz 

kerülnek és ott helyben lehet az adott 

hulladékfajtákat szelektálni. A Szolgáltató pedig 

hetente/havonta a háztól szállítja el a külön gyűjtött 

hulladékokat. 

A rendszer előnyei (a költséges kiépítés ellenére), 

hogy tiszta hulladékot lehet begyűjteni, amit nem 

kell annyit válogatni és kezelni. Könnyebben 

ellenőrizhető a tartalom és így könnyű kiszúrni és 

figyelmeztetni a helytelenül szelektáló lakosokat. 

Ezzel a begyűjtési módszerrel nő a begyűjtött 

hulladékok mennyisége is! 

Az üveg hulladék gyűjtőpontjai általában maradnak a szigeten, mivel ezt a frakciót nem 

biztonságos a háznál gyűjteni. Ez újabb nehézséget állít a EU előírásoknak megfelelő mennyiség 

begyűjtéséhez (2013-ban 60%-át kell visszagyűjteni a kibocsátott üveg csomagolóanyagoknak, 

ami 66.000 tonnát jelent!), hiszen így várhatóan még kevesebben zarándokolnak majd el a 

gyűjtőszigetre, mint eddig. Pedig az üveg az egyik legértékesebb csomagolóanyag, ezért is lesz 

kardinális kérdés, hogy a betétdíjas rendszert sikerül újra bevezetni. Gyűjtőszigettől a 

hulladékudvarig. Hulladékból termék. 2018. 03. 18. 

 http://diak.hulladekboltermek.hu/szelektiv/hol/ (utolsó letöltés: 2018.03.18.) 

 

  

http://diak.hulladekboltermek.hu/szelektiv/hol/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/uveghulladek/
http://diak.hulladekboltermek.hu/szelektiv/hol/
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Kék fedelű tartály: Ez a tartály újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, 

csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz) 

gyűjtésére alkalmas. 

  

Sárga fedelű tartály: Ez a tartály az üdítős és ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási 

flakonok és azok lecsavart kupakjai (pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák 

(szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak gyűjtésére alkalmas. 

Ebben helyezhetők el továbbá a különféle háztartási fémhulladékok (pl. evőeszközök) és 

fémdobozok (italos- és konzervdobozok). A fém- és műanyaghulladékok elkülönítése utólag, 

válogatóműben történik. Hulladékkezelés. Fővárosi Közterületfenntartó Nonprofit ZRT. 2018. 03. 

18. 

http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv 

(Utolsó letöltés: 2018.03.18.) 

 

HULLADÉKUDVAR 

Külön elkerített telephely a lakossági hulladékok fogadására. Ide a szelektíven kívül sok más 

egyéb hulladék is szállítható. 

 

A hulladékudvarokban, az alábbiakban felsorolt 

hulladékfajtákat fogadják: 

 papír: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, 

hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz 

 italos karton (TETRA PAK) doboz (lapítva!) 

 műanyag: hungarocell, PET palack és azok 

lecsavart kupakjai 

 színes és fehér üveg: italos, befőttes, parfümös 

 fémdoboz: üdítős, sörös, konzerves doboz 

(Veszélyes hulladékok, ill. veszélyes összetevőket tartalmazó hulladékok 

 elhasználódott háztartási gép: mosógép, hűtőgép, stb. 

 elektronikai hulladék: számítástechnikai hulladék 

 fénycsövek és világítótestek 

 szárazelem 

 használt sütőzsiradék és göngyölege 

 fáradt olaj és göngyölege 

 használt akkumulátor 

 

http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv
http://www.electro-coord.hu/web/gyujtopontok
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Kerti zöldhulladék-gyűjtés 

 
A lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy odafigyeljünk a 

környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válasszuk! Ugyanis az így begyűjtésre 

kerülő zöldhulladék (fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom), ahelyett, hogy elégetnék vagy lerakóra 

kerülne, komposztálás után újra visszakerül a természetes körforgásba. 

 

 

Emiatt is fontos, hogy odafigyeljünk, mi kerül a zöldhulladék-gyűjtő zsákba. 

  

Továbbá ügyeljünk rá, hogy a zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerüljön! 

  

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság mint 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató, 2005 óta szállítja el járatrendszerben Budapest mind a 

tizenkilenc zöldövezetes kerületéből a kerti zöldhulladékot, amelyet ezután a Pusztazámori 

Regionális Hulladékkezelő Központban komposztálnak. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Kormányrendelet alapján 2016. január 1-től a zöldhulladékot a képződés helyén a zöldhulladék 

elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő 

zsákban kell gyűjteni, kivéve ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi komposztálás útján 

komposztálják. Hulladékkezelés. Fővárosi Közterületfenntartó Nonprofit ZRT. 2018. 03. 18. 

http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv 

(Utolsó letöltés: 2018.03.18.) 

 

  

A rendelet alapján Társaságunk 2015. december 31-ig a "hagyományos" FKF logós műanyag 

zsákokban szállította el a zöldhulladékot. 2016. május 31.-ig a lakosság kommunális hulladékot 

helyezhetett ki ezekben a zsákokban. Az önkormányzatok által vásárolt zsákokat az 

alkalmazásukban lévő közmunkások közterületen lévő hulladékgyűjtésre használhatják a saját 

edényeik mellé kihelyezve. Hulladékkezelés. Fővárosi Közterületfenntartó Nonprofit ZRT. 2018. 03. 

18. 

http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv 

(Utolsó letöltés: 2018.03.18.) 

 

  

A biológiailag lebomló 100 l-es zöldhulladék-gyűjtő zsák a lakosság számára bruttó 235 Ft/db áron 

elérhető Ecseri Úti Központi Ügyfélszolgálati Kirendeltségünkön (csak készpénzes fizetés 

lehetséges), Budai Ügyfélszolgálati Központunkban (bankkártyás, és készpénzes fizetésre is 

lehetőség van), továbbá a Társaságunk által működtetett hulladékgyűjtő udvarokban. A készlet 

feltöltése hulladékudvarainkban folyamatosan történik, a nagy érdeklődésre való tekintettel 

javasoljuk Önnek a telefonon történő előzetes érdeklődést a rendelkezésre álló mennyiségről. 

Hulladékkezelés. Fővárosi Közterületfenntartó Nonprofit ZRT. 2018. 03. 18. 

http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv 

(Utolsó letöltés: 2018.03.18.) 

 

http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv
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Gumi hulladék környezeti hatása. Környezetbarát. Hulladékból termék. 2018.03.18. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/gumi_hulladek_kornyezeti_hatasa.jpg (Utolsó 

letöltés: 2018.03.18.) 

 

Letölthető tájékoztató anyagok – Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés  
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szele
ktiv/tajekoztato_anyag (utolsó letöltés: 2018.03.18.) 
 

AKKUMULÁTOR, SZÁRAZELEM SZELEKTÍV GYŰJTÉSE 
 

Az akkumulátor elektromos energiát szolgáltató berendezés, mely az egyik leggyakrabban használt 

áramforrás. Ezek a maróanyag és nehézfémtartalmuk miatt soroljuk a veszélyes hulladékok közé. 

Az elhasznált ólomakkumulátorok a kereskedelmi egységekben, a gyártók forgalomba hozatali 

helyein és begyűjtő vállalkozások ipari begyűjtési pontjain kerülnek összegyűjtésre, 1 m³-es zárt, 

saválló műanyag konténerekben. Szelektív tudástár. Földművelésügyi Minisztérium. 2018.03.18. 

http://szelektalok.hu/szelektiv-

tudastar/#Akkumul%C3%A1tor,%20sz%C3%A1razelem%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%

C3%A9se (Utolsó letöltés: 2018.03.18.)  

Külön gyűjtendő: 

o savas és lúgos akkumulátorok 

o telefonakkumulátorok 

o mindenféle méretű és teljesítményű száraz elemek 

 

Ólomakkumulátorok: 

Mivel a használt ólomakkumulátorok magyarországi hasznosítása nem megoldott, exportőr cégek 

közeli országok feldolgozóiba szállítják ki a hulladékot. A hulladék válogatását követően a kezelés 

során az alábbi másodnyersanyagok nyerhetők vissza: 

o nagy tömbökben előállított megmunkálatlan ólom; 

o a műanyagból darálás, mosás, szárítás és préselés után PP granulátumot állítanak elő, melyből 
elsősorban műanyag akkumulátorházat gyártanak; 

o a hasznosítás további termékei lehetnek a nátrium-szulfát, a gipsz és az ipari víz. 

  

Nagyméretű lúgos akkumulátorok: 

Ezek az áramforrások a korszerű, nagy energiaigényű készülékekből mára kiszorultak, viszont nagy 

terhelhetőségük miatt az ipar számos területén ma is használják (pl. vészvilágítások, vasúti 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/gumi_hulladek_kornyezeti_hatasa.jpg
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv/tajekoztato_anyag
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv/tajekoztato_anyag
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Akkumul%C3%A1tor,%20sz%C3%A1razelem%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Akkumul%C3%A1tor,%20sz%C3%A1razelem%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Akkumul%C3%A1tor,%20sz%C3%A1razelem%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
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járművek energiaellátása, repülőgép akkumulátorok). Megfelelő karbantartás mellett az 

élettartamuk elérheti a 25-30 évet is. A nagyméretű lúgos áramforrások magyarországi 

hasznosítása, illetve hasznosításra történő előkészítése a hazánkban működő egyetlen 

feldolgozónak köszönhetően megoldott. A lúgos akkumulátorok mechanikai bontását követő 

kezelés termékeiként keletkezett: 

o nikkelt, 

o lúgot, 

o vas- és műanyaghulladékot anyagában; 

o a bontás során keletkező fadobozokat termikusan hasznosítják. 

A nem hasznosítható kadmium veszélyeshulladék-lerakóba kerül.  

Elemek és hordozható akkumulátorok: 

Gyűjtésük a veszélyes-hulladékok tárolási követelményeinek megfelelő, jellemzően 12-80 liter 

űrtartalmú gyűjtőedényben, országszerte közel 30.000 helyen történik. Szelektív tudástár. 

Földművelésügyi Minisztérium. 2018.03.18. http://szelektalok.hu/szelektiv-

tudastar/#Akkumul%C3%A1tor,%20sz%C3%A1razelem%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%

C3%A9se (Utolsó letöltés: 2018.03.18.) 

 

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE 
 

Szelektíven gyűjthetők: 

o leselejtezett háztartási kis- és nagygépek 

o számítástechnikai berendezések (monitor, nyomtató, billentyűzet stb.) 

o szórakoztató elektronikai cikkek 

o barkácsgépek 

  

Amire oda kell figyelni a szelektív gyűjtése során: 

Ezekben a készülékekben gyakran található olyan veszélyes anyag, ami a működés során nem 

károsítja az egészségünket, viszont, ha a zárt rendszer megsérül, ezek az anyagok kiszabadulnak 

és a légtérbe illetve a talajba jutva megmérgezhetik az élővilágunkat. Ezért ezeket az elektronikai 

cikkeket a leselejtezést követően a hulladékudvarba vagy egyéb átvevőhelyre kell szállítanunk. 

Szelektív tudástár. Földművelésügyi Minisztérium. 2018.03.18. http://szelektalok.hu/szelektiv-

tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%

20gy%C5%B1jt%C3%A9se (utolsó letöltés: 2018.03.18.) 

http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Akkumul%C3%A1tor,%20sz%C3%A1razelem%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Akkumul%C3%A1tor,%20sz%C3%A1razelem%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Akkumul%C3%A1tor,%20sz%C3%A1razelem%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
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Az elektronikai és az elektromos készülékek hasznosítása: 

A hasznosítóban első lépésként eltávolítanak minden olyan anyagot, ami ártalmas a környezetre, 

ilyenek például: festékpatronok, elemek, akkumulátorok, kondenzátorok stb. Ezek eltávolítása után 

kézi vagy gépi erővel szétbontásra kerül a berendezés, majd különválogatják az egyes 

anyagtípusokat, pl. vas és egyéb fémek, műanyag, üveg, gumi, fa, stb., amelyeket anyagában 

vagy energetikailag hasznosítanak, a hasznosításra alkalmatlan anyagokat ellenőrzött körülmények 

között ártalmatlanítják. Szelektív tudástár. Földművelésügyi Minisztérium. 2018.03.18. 

http://szelektalok.hu/szelektiv-

tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%

20gy%C5%B1jt%C3%A9se (utolsó letöltés: 2018.03.18.) 

Fénycsövek és egyéb fényforrások 

Szelektíven gyűjthetők: 

o energiatakarékos izzók 
o fénycsövek 

 
A higanytartalmuk miatt számítanak veszélyes hulladéknak, ezért figyelni kell arra, hogy 

ne sérüljenek, amíg a megfelelően gyűjtőhelyre nem szállítottuk. Ha mégis összetörtek, 

akkor az alábbiak szerint kármentesíthetünk: 

 
o a higany szobahőmérsékleten párolog és különösen mérgező higanygőz keletkezik, 

ezt megszüntetendő nyissunk ablakot és alaposan szellőztessünk ki; 

o a darabok felületén lehet mérgező anyag, ezért lehetőleg ronggyal, vagy kesztyűvel 

szedjük össze egy zacskóba; 

o ha felporszívózzuk vagy felsöpörjük, egészségkárosító anyag maradhat a seprű 

szálain, vagy a porzsákban, inkább vizes papírtörlővel vagy ronggyal töröljük fel, ezeket 

is dobjuk a fénycső maradványai mellé a zacskóba; 

o végül vigyük az átvevő helyre (pl. hulladékudvar), ne dobjuk a kukába! 

 
A fénycsövekből és egyéb fényforrásokból készülhet: 
 

o üvegbura: a burából; 

o fémtermékek: a fémrészekből. 

 

A fénycsöveket és az egyéb fényforrásokat összezúzzák és utána válogatják külön az egyes 
anyagtípusokat. Szelektív tudástár. Földművelésügyi Minisztérium. 2018.03.18. 

http://szelektalok.hu/szelektiv-

tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%
20gy%C5%B1jt%C3%A9se (utolsó letöltés: 2018.03.18.) 

 

 

http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
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Váltó-sáv Alapítvány 
1082 Budapest, Üllői út 42. 4. 1.  
Tel.: +36 1 352-6755 
web:  www.valtosav.hu 
e-mail: alapitvany@valtosav.hu 
szakmai vezető: Mészáros Mercedes 
     0670-362-7163 

25 

HulladékÚt 

www.szelektalok.hu 

Felhasznált irodalom 

 

Hulladék...Hulladékból termék, 2018. 03. 15. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/ (Utolsó letöltés: 2018.03.15.)  

 

Hulladékhierarchia – 5 lépcső 2018. 03.18. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/hulladekhierarchia-hulladekpiramis-

hulladekkezeles-hulladekgazdalkodas-megelozes-ujrahasznositas.png (utolsó letöltés: 2018. 03. 

17.) 

 

A műanyag hulladék bemutatása. Hulladékból termék, 2018.03. 17. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/ (Utolsó 

letöltés: 2018.03.17.) 
 

A papír hulladék fajáti. Környezetbarát. Hulladékból termék. 2018. 03.17. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/papirhulladek/ (Utolsó 

letöltés: 2018.03.17. ) 
 
 

Az üveg hulladék környezeti hatása, 2018. 03. 18. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/uveg_hulladek_kornyezeti_hatasa.jpg (Utolsó 

letöltés: 2018.03.18.) 

 
 

A fém hulladék környezeti hatása, 2018. 03. 18. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/fem_hulladek_kornyezeti_hatasa.jpg (utolsó 

letöltés: 2018.03.18.) 

 
 

Mit gyűjthetek szelektíven és mit nem? Környezetbarát. Hulladékból termék. 2018. 03. 18. 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/ (Utolsó letöltés: 2018.03.18.) 
 
 

Gyűjtőszigettől a hulladékudvarig. Hulladékból termék. 2018. 03. 18. 

 http://diak.hulladekboltermek.hu/szelektiv/hol/ (utolsó letöltés: 2018.03.18.) 
 
 

Hulladékkezelés. Fővárosi Közterületfenntartó Nonprofit ZRT. 2018. 03. 18. 

http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv 

(Utolsó letöltés: 2018.03.18.) 
 
 

Letölthető tájékoztató anyagok – Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés  
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szele
ktiv/tajekoztato_anyag (utolsó letöltés: 2018.03.18.) 
 

Szelektív tudástár. Földművelésügyi Minisztérium. 2018.03.18. http://szelektalok.hu/szelektiv-
tudastar/#Akkumul%C3%A1tor,%20sz%C3%A1razelem%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%
C3%A9se (Utolsó letöltés: 2018.03.18.) 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/hulladekhierarchia-hulladekpiramis-hulladekkezeles-hulladekgazdalkodas-megelozes-ujrahasznositas.png
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/hulladekhierarchia-hulladekpiramis-hulladekkezeles-hulladekgazdalkodas-megelozes-ujrahasznositas.png
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/muanyaghulladek/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekfajtak/papirhulladek/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/uveg_hulladek_kornyezeti_hatasa.jpg
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/jpg/fem_hulladek_kornyezeti_hatasa.jpg
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/miteshova/
http://diak.hulladekboltermek.hu/szelektiv/hol/
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv/tajekoztato_anyag
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hazhoz_meno_szelektiv/tajekoztato_anyag
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Akkumul%C3%A1tor,%20sz%C3%A1razelem%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Akkumul%C3%A1tor,%20sz%C3%A1razelem%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Akkumul%C3%A1tor,%20sz%C3%A1razelem%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
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Szelektív tudástár. Földművelésügyi Minisztérium. 2018.03.18. http://szelektalok.hu/szelektiv-
tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%
20gy%C5%B1jt%C3%A9se (utolsó letöltés: 2018.03.18.) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se
http://szelektalok.hu/szelektiv-tudastar/#Elektromos%20%C3%A9s%20elektronikai%20hullad%C3%A9k%20szelekt%C3%ADv%20gy%C5%B1jt%C3%A9se

