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A tájékoztató füzet az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Nemzeti Hulladék-gazdálkodási Igazgatóság (OKTF-NHI) „2015. évi költségvetési 

forrásainak terhére elszámolható, a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági 

szemléletformálásra fordítható támogatás” c. pályázati program támogatásával a 

„Fenntartható, komplex szemléletformáló környezettudatos nevelés a Nagykunság néhány 

településén” című projekt keretében készült. 

Összeállította: dr. Nagy Tibor környezetvédelmi szakmérnök 
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BEVEZETŐ 

Mindannyiunk gondja a ránk zúduló hulladék, ill. szemét áradat. 

Mit tehetünk ennek megfékezéséért, csökkentéséért? 

A különböző típusú hulladékok (csomagolási: műanyag, papír, üveg, fém, italos karton; 

elektromos és elektronikai berendezések, gumi és akkumulátor hulladékok, stb.) szelektív, 

elkülönített gyűjtése fontos feltétele a hulladékok megfelelő kezelésének és a bennük lévő 

értékes másodnyersanyagok hasznosításának. 

A mindennapi tapasztalataink azt bizonyítják, ma még kevesen ismerik és értik a szelektív 

hulladékgyűjtés jelentőségét. 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladék-

gazdálkodási Igazgatóság (OKTF-NHI) kiemelt feladatának tekinti Magyarország 

hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos céljainak 

megvalósítását. Ennek érdekében támogatja a lakosság körében a felelős, 

környezettudatos magatartás és gondolkodás fejlesztését, a szelektív hulladékgyűjtés 

népszerűsítését, a környezeti nevelést. 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladék-

gazdálkodási Igazgatóság pályázati támogatása segítségével programsorozatot 

szervezünk a Nagykunság öt iskolájában. A programokkal és e kiadvánnyal célunk a 

gyermekek, fiatalok, valamint a helyi lakosság, helyi közösségek segítése abban, hogy a 

környezetvédelmet, a szelektív hulladékgyűjtést és a hasznosítást, a hulladékok 

keletkezésének megakadályozását, ill. mennyiségének csökkentését saját ügyüknek 

tekintsék. 

Reméljük, füzetünk hasznos útmutatóul szolgál gyermekek, felnőttek részére egyaránt. 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 

Esély Szociális Közalapítványa 
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MI A SZEMÉT? MI A HULLADÉK? 

SZEMÉT VAGY HULLADÉK? 

 

MI A… 

 
…SZEMÉT?  …HULLADÉK? 

 

Minden szemét 

hulladék, de nem 

minden hulladék 

szemét. 

 

Szemétnek nevezzük az olyan haszontalanná vált anyagokat, amelyeket nem tudunk, 

vagy nem akarunk tovább használni. Pl. az utcán eldobott vagy kukába kidobott 

almacsutka, csokis papír, nejlonzacskó, stb. 

Nem csak a lakosok termelnek haszontalan, már nem hasznosítható hulladékokat, hanem 

az ipar és a mezőgazdaság is. 

Magyarországon évről-évre csökken a hulladék mennyisége, de még mindig évi 2 Gellért-

hegynyi (közel 15 millió tonna) szemét/hulladék keletkezik, aminek közel ötöde (3,7 millió 

tonna) a lakosságtól származik. Ez a Központi Statisztikai Hivatal adata, mely azt mutatja, 

hogy átlagosan egy magyarországi lakos naponta több mint 1 kg hulladékot, szemetet 

„termel”. 

Hulladéknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek keletkezésük helyén – 

háztartásban, ipari területen, mezőgazdaságban, stb. – haszontalanná váltak, de anyag 

fajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még másodlagos nyersanyagként 

hasznosíthatók. 

Tehát a papír zsebkendő a járdán szemét, de a szelektív papírgyűjtő konténerbe dobva 

hulladék, amelyet újra hasznosíthatunk. Az almacsutka az udvaron eldobva szemét, a 

komposztáló edénybe dobva újra hasznosítható komposzt anyag. 

LEGJOBB HULLADÉK A NEM KELETKEZŐ HULLADÉK 

A hulladékok keletkezésének megelőzése a háztartásokban kezdődik. Legfontosabb 

feladatunk a hulladékok keletkezésének megelőzése. 

Hogyan csökkenthetjük a hulladékok mennyiségét?  

Eldobható elemek helyett használjunk újra feltölthető akkumulátort! 

Az újratölthető elemek nagy előnye, hogy nem kell eldobni őket 

egyszeri használat után, mert – mint a nevük is mutatja – újra 

feltölthetőek egy akkumulátortöltő segítségével.  

Válasszunk mindig modern, ún. nikkel-metálhidrid vagy lítiumion-akkumulátort. Ezek az 

elemek a korábbi (pl. NiCd „nikkel-kadmium”) elemekhez képest sokkal többször 

újratölthetőek, általában legalább 1000-szer. 
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Ne vegyünk felesleges csomagolást! 

Számos élelmiszert be kell csomagolni, ám sok múlik a 

csomagoláson. Gyümölcsöt és zöldséget például nem csak fóliázva 

lehet kapni, gyakran csomagolás nélkül is megvehetők. 

Bár a csomagolás rendkívül hasznos: 

 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. 

E jó tulajdonságok mellett gondoljunk arra, hogy a csomagolás a fogyasztóhoz kerülve 

nagyon rövid életű, hiszen azonnal hulladékká válik. 

Golyóstoll 

Érdemes elgondolkodni a golyóstollak vásárlásáról, használatáról. A cserélhető betétes 

golyóstollak felérnek tizenkét eldobható golyóstoll teljesítményével. 

Textilzsebkendő, textilszalvéta 

Ha hetente egyszer mosunk, s minden nap friss textilzsebkendőt veszünk 

elő, úgy 10 textilzsebkendővel 3000 papír zsebkendőt spórolunk meg. 

Ha lehet, textilszalvétával terítsünk. Hat darab textilszalvéta felér 6000 

papírszalvétával! 

Kerüljük a fémdobozokat! 

Az alumíniumdobozok előállítása igen energiaigényes, és hasznosításuk is csak részben 

megoldott. Visszaváltható üvegek használatával jelentősen csökkenthető a fém hulladék 

mennyisége. 

Ásványvíz, üdítőitalok. 

Az ásványvíz fogyasztás az egészséges életmód része, ugyanakkor csak ritkán gondolunk 

arra, hogy nem mindegy, milyen csomagolásban vásároljuk. Üveges változatot ma már 

szinte nem is lehet kapni, de ha műanyag csomagolásút (PET palackot) vásárolunk, 

legalább betétdíjas vagy újra hasznosítható változat mellett döntsünk, ha van.  

Ha ilyen feliratot látunk, az azt jelenti, hogy a palack 

anyagának 70%-a újrahasznosított anyagból készült. 

 

 

Igyunk csapvizet! 

Egy magyar család évente átlagosan 70 ezer forintot költ 

palackozott vízre. Ez több mint 70 m3 jó minőségű csapvíz ára! 

A legjobban akkor cselekszünk, ha ásványvíz helyett csapvizet 

iszunk! 

A csapvíz minőségéről a helyi ivóvíz szolgáltatók folyamatosan 

tájékoztatják a felhasználókat. 

Pl. a mezőtúri, a mesterszállási, a kétpói és a mezőhéki 

vízminőségről az alábbi honlapon tájékozódhatunk: 

http://www.mezoturivizmu.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Ite

mid=65 

 

http://www.mezoturivizmu.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=65
http://www.mezoturivizmu.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=65
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Pékáru 

Kenyeret, kiflit, zsömlét vagy más frissen sütött pékárut papírzacskóban kérjük, ne nejlon 

tasakban. A papír hasznosítható, a hulladékba kerülve biológiailag lebontható, sőt további 

előnye, hogy a sütemény tovább marad friss. 

HULLADÉK TÍPUSOK ÉS A KEZELÉS LEHETŐSÉGEI 

A Központi Statisztikai Hivatal a közszolgáltatás keretében elszállított települési hulladék 

2014. évi összetételéről az ábrán szereplő adatokat közölte. A grafikonból kitűnik, hogy a 

települési hulladékban jelentős mennyiséget képviselnek a hasznosítható összetevők. Nem 

elhanyagolható a lebomló szerves anyagok (biohulladék) aránya. 

 
 

A hulladékkezelésnek több formája lehetséges. 

Az egyik forma a hasznosítás, mely történhet égetéssel (pl. szemétégető műben 

hőtermelés), újra használattal (pl. betétdíjas üvegek újratöltése), újra hasznosítással (pl. 

elhasznált üvegekből újra üveget gyártanak, vagy utak alapjához szükséges anyagokhoz 

keverik). 

A másik forma az ártalmatlanítás, mely történhet égetéssel vagy lerakással. Lerakáskor a 

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

ott egy „gödörben” lerakják. 

 

Távlati kép a kétpói hulladéklerakóról 
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Rövid összefoglaló egyes hulladéktípusok kezelésének lehetőségeiről 

TÍPUS Újrahasznosítás Hulladék 

lerakás 

(hulladék 

lerakóban) 

Égetés 

(hulladék 

égetőben) 

Cél 

PAPÍR 

 

A tiszta, 

válogatott 

papírból újra papír 

készülhet, amihez 

nem kell fa. 

Viszonylag hamar, 

jelentősebb 

szennyezés nélkül 

elbomlik.  

Könnyen, 

viszonylag jó 

hatékonysággal 

ég. 

Szelektív gyűjtés, 

újrahasznosítás. 

MŰANYAG 

 

Feltétel a fajta 

szerint 

különválogatott 

tiszta hulladék. 

A gyártáshoz 

kevesebb 

energiára van 

szükség. 

Igen lassan 

bomlik el, nagy 

térfogata miatt 

sok helyet foglal. 

Magas hő értékű, 

de égetésekor 

mérgező gázok 

keletkezhetnek, 

költséges 

füstgáztisztítás. 

Elsősorban 

megelőzés, ha 

mégis keletkezik, 

akkor szelektív 

gyűjtés, 

újrahasznosítás.  

ÜVEG 

 

A szín szerint 

válogatott 

üveghulladékot az 

új üveg 

gyártásakor 

használják fel, 

ezzel csökken az 

energiaigény. 

Nem bomlik le. Nem ég el, épp 

csak olvadni kezd, 

a salakkal együtt 

lerakóra kerül. 

Visszaváltható 

üveg vásárlása 

vagy szelektív 

gyűjtés, 

újrahasznosítás. 

FÉM 

 

Magas hőfokon 

beolvasztják a 

különválogatott 

fémeket. 

Lerakókon 

korrodálódnak 

(oxidálódnak, 

rozsdásodnak). 

Nem ég el, a 

salakkal a 

lerakókra kerül. 

Megelőzés, 

különösen 

csomagoló 

anyagok 

esetében; 

szelektív gyűjtés, 

újrahasznosítás  

SZERVES, 

BIO 

 

Komposztálás 

(házilag is 

megoldható. 

Elbomlik, metán 

gáz keletkezik; 

emiatt a lerakó 

könnyen 

begyulladhat. 

Magas víztartalma 

miatt kis 

hatékonysággal 

ég.  

Szelektív gyűjtés, 

komposztálás.  

VESZÉLYES 

 

Nem, legfeljebb 

bizonyos anyagok 

kinyerésére van 

lehetőség. 

Nem bomlik le, 

viszont a 

veszélyes 

anyagok a 

talajba, vízbe, 

levegőbe 

kerülhetnek; csak 

veszélyes 

hulladéklerakóra 

vihető! 

Csak veszélyes 

hulladékégetőben 

égethető! 

Megelőzés, ha 

mégis keletkezik, 

akkor szelektív 

gyűjtés, lerakás.  
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 

A szelektív hulladékgyűjtés célja, hogy a hulladék keletkezését megelőzzük, jelentős része 

pedig újból használható, hasznosítható legyen. A szelektív hulladékgyűjtés és az azt követő 

hasznosítás segítségével sikerülhet csökkenteni az ártalmatlanításra (égetés, lerakás) 

kerülő hulladékok mennyiségét. A hasznosítással értékes nyersanyagokhoz juthatunk. 

A szelektív hulladékgyűjtés egyben a veszélyes hulladékok szakszerű ártalmatlanítását is 

biztosítja, amelyek egyébként súlyos környezeti károkat okoznának (pl. gyógyszer, 

akkumulátor, festék, szárazelem). 

 

A szelektív hulladékgyűjtésre három megoldás ismert. 

Első megoldás 

A lakásban vagy a házban és a ház körüli udvaron, kertben külön edényben gyűjtjük a 

hasznosítható hulladékokat: 

 külön a növényi eredetű komposztálható hulladékokat, 

 külön a színes üvegeket, 

 külön a színtelen üvegeket, 

 külön az ún. száraz hulladékokat, 

 külön az ún. maradékhulladékot (a vegyes konyhai és háztartási hulladékokat). 

Ez a megoldás bár hatékony, költséges és kedvezőtlen a nagy helyigény miatt. 

Európai uniós és hazai támogatással számos településen megvalósult a „házhoz menő” 

gyűjtés. Sárga fedelű 120 literes edényben külön gyűjthetők a csomagolási hulladékok. Az 

elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése a közszolgáltatás részét képezi, és a 

szolgáltatás díját a hulladékszállítási díj tartalmazza. 

 

Második megoldás 

Közterületen kialakított területen, hulladékgyűjtő szigeteken (zöldszigeteken) történik 

a gyűjtés, ahol az egyes hasznosítható hulladékoknak – papír, üveg (színes és színtelen 

külön), fém, műanyag, biohulladék – egyenként külön gyűjtőedénye van, az 

anyagféleségnek megfelelő formájú és bedobó nyílású, megfelelően feliratozott kivitelben. 

A hulladékgyűjtő szigeteken nincs átvevő személyzet. A közterületeken elhelyezett 

gyűjtőedények, amelyekbe a hulladék hasznosítható összetevői rakhatók bele, nem 

alkalmasak különleges kezelést igénylő hulladékok gyűjtésére. Emellett a maradék 

hulladékot az épületekhez kihelyezett kukákból/edényekből gyűjtik. 
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Túrkeve, Petőfi téri hulladékgyűjtő sziget. A 

gyűjtőszigeteken a konténerek feliratozása és 

színezése alapján az alábbi hulladékok 

helyezhetőek el: 

 Kék: Papír 

 Sárga: Műanyag 

 Zöld: Üveg 

 

 

 

 

 

Harmadik megoldás 

Hulladékgyűjtő udvarokon (zöldudvarokon) 

történik az átvétel szakértő személyzet 

segítségével. A hulladékgyűjtő udvarokba a 

lakosság szállítja a hulladékot, ahol a veszélyes 

hulladékot is átveszik. 

Elsősorban a hasznosítható és a lakosságnál 

keletkező különleges kezelést igénylő hulladékokat 

fogadják, de lehetőség teremthető a nagyobb 

terjedelmű a háztartási hulladékok (bútorok, 

televízió, hűtőszekrény, számítógép, gumiabroncs, 

stb.) átvételére is. A hulladékgyűjtő udvarokban 

fajtánként �(üveg, fém, műanyag, papír, biohulladék, veszélyes hulladék) elkülönítve 

helyezhetjük el az otthonunkban korábban szétválogatott anyagokat. A hulladékgyűjtő 

udvarok gondos üzemeltetés mellett nem jelentenek veszélyt a környezetre. 

Néhány praktikus tanács 

Célszerű a hulladékokat saját anyagukból készült tartóban gyűjteni: gyűjtsük a papírt 

papír-, a műanyagot műanyagszatyorban. Az összegyűjtött hulladékot így a 

gyűjtőszatyorral együtt dobhatjuk be a megfelelő kukába. 

Egy másik lehetőség, hogy nem dobjuk ki a gyűjtőszatyrokat, hanem újra és újra 

felhasználjuk azokat. A megfelelő felirattal ellátott szatyrok biztosítékként szolgálnak arra 

is, hogy minden hulladék a megfelelő gyűjtőbe kerüljön. 

A biohulladékot papírzacskóban vagy egyszerűen tisztítható műanyag vödörben ajánlott 

gyűjteni. A vödör teteje egyben megakadályozza a kellemetlen szagok terjedését. 
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Mi kerüljön a biokukába, zöldzsákba? 

A biokukába, zöldzsákba kerülhet A biokukába, zöldzsákba NEM 

kerülhet 

 a kertből: levágott fű, gyom, lomb, 

gallyak, sövény- és bokornyesedék, 

egyéb kezeletlen (lakk- és 

festékmentes) fahulladék, termények 

maradéka, hullott gyümölcs; 

 a konyhából és a háztartásból: 

zöldség- és gyümölcsmaradék, 

tejtermék maradék, növényi 

ételmaradék, kávézacc és teafű, elhalt 

szobanövény, használt virágföld. 

 húsok, csontok, folyékony, nagyon 

zsíros vagy sós ételmaradékok, 

kombinált anyagok (pl. pelenka, 

tejesdoboz), porzsákok tartalma, 

macskaalom, üvegek, fémhulladék, 

műanyaghulladék, újság- és 

papírhulladék, színes papírok, textília, 

lakkozott, ill. bármilyen bevonattal 

rendelkező fahulladék, 

 veszélyes hulladékok (elemek, 

vegyszerek, lakkok, festékmaradékok, 

fáradt olaj, használt étolaj, 

gyógyszerek stb.), 

 az a nejlonzacskó, amelyben 

odavisszük a szerves hulladékot; a 

hulladékok szállítására használjunk 

vödröt vagy papírzacskót. 

Mi kerüljön a gyűjtőszigeteken és a hulladékudvarokon elhelyezett papírgyűjtő 

kukába? 

A papírgyűjtő kukába kerülhet A papírgyűjtő kukába NEM kerülhet 

 fekete-fehér újság, képes újság, 

katalógus, prospektus, 

 levelek, levélpapír, 

 füzetek, könyvek, telefonkönyvek, 

 mélyhűtött ételek (műanyag bevonat 

nélküli) kartondobozai, 

 papírzsák, karton, papírdoboz, 

hullámpapír (papírral kitömve vagy 

kiterítve, a helytakarékosság 

érdekében). 

 indigó- és egyéb másolópapír (a 

háztartási hulladékkal együtt dobjuk 

ki), 

 elpiszkolódott vagy zsíros papír (a 

háztartási hulladékkal együtt dobjuk 

ki) 

 műanyag bevonatú kartoncsomagolás 

(a háztartási hulladékkal együtt dobjuk 

ki). 

Mi kerüljön a gyűjtőszigeteken és a hulladékudvarokon elhelyezett fém- és 

dobozgyűjtő kukába? 

A fém- és dobozgyűjtő kukába 

kerülhet 

A fém- és dobozgyűjtő kukába NEM 

kerülhet 

 konzervdoboz, fémek, fémfólia, fém 

tubus, 

 főzőedény, szerszám, kábel, drót, 

 italos doboz, szerelvény, fémcső, 

acélpánt, 

 üvegekről levett fém kupak és fedél. 

 nem teljesen üres festékes, lakkos és 

olajos doboz (ezeket vigyük a 

veszélyes hulladékok gyűjtőhelyére), 

 mosogatógép, mosógép, gáztűzhely 

(ezeket vigyük a hulladékudvarokba), 

 nagyobb elektromotor, gép-, gépkocsi- 

és kerékpáralkatrészek (ezeket vigyük 

a hulladékudvarokba). 
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Mi kerüljön a gyűjtőszigeteken és a hulladékudvarokon elhelyezett színtelen 

(fehér) üveget gyűjtő kukába? 

A színtelen (fehér) 

üveget gyűjtő 

kukába kerülhet 

A színtelen (fehér) üveget gyűjtő kukába NEM kerülhet 

 színtelen egyszer 

használatos üveg, 

színtelen befőttes 

üveg, 

 tejesüveg, üdítős 

üveg, 

 színtelen boros- és 

szeszesital üveg, 

 bármilyen színtelen 

üveg-palack. 

 halványan színezett (világoszöld, világoskék) üvegek, 

színes üvegek (ezeket dobjuk a színes üvegek 

gyűjtőkukájába), 

 csavarmenetes fedelek, kupakok, parafa dugók (ezeket 

tegyük a fémgyűjtő kukába, ill. gyűjtsük együtt a 

háztartási hulladékkal), 

 ezüstpapír pl. pezsgős- vagy habzóboros üvegekről 

(dobjuk a fémgyűjtő kukába), 

 cseréppalack, porcelán, kerámia (ezeket tegyük a 

háztartási hulladékokhoz), 

 műanyag flakon (dobjuk a műanyag gyűjtő kukába), 

 tükrök, ablaküveg, síküveg, huzalbetétes üveg, égők 

(ezeket gyűjtsük együtt a háztartási hulladékkal 

 

Mi kerüljön a gyűjtőszigeteken és a hulladékudvarokon elhelyezett színes üveget 

gyűjtő kukába? 

A színes üveget gyűjtő kukába 

kerülhet 

A színes üveget gyűjtő kukába NEM 

kerülhet 

 színes, egyszer használatos üveg, 

 halvány színezetű üveg, 

 színes borosüveg, 

 szeszes italok üvegei,  

 üdítős üveg (ha színes). 

 fehér üveg (ezeket dobjuk a fehér üvegek 

gyűjtőkukájába), 

 csavarmenetes fedél, kupak, parafa dugó, 

 ezüstpapír pl. pezsgős- vagy habzóboros 

üvegekről (dobjuk a fémgyűjtő kukába). 

 

Mi kerüljön a gyűjtőszigeteken és a hulladékudvarokon elhelyezett műanyag 

gyűjtő kukába? 

A műanyag gyűjtő kukába 

kerülhet 

A műanyag gyűjtő kukába NEM kerülhet 

 nagyobb csomagolófólia (pl. 

elektromos készülékek), 

 nagy műanyagzacskó, szatyor, 

 műanyag egyszer használatos 

italos palack, ill. doboz, 

 mosó-és tisztítószeres flakon, ill. 

tartály, 

 samponos, fürdőhabos és 

folyékony szappanos tégely, 

 tisztítószeres szóródoboz. 

 motorolajos flakon (veszélyes hulladék), 

 sztiropor, csomagolási töltőchips, 

 habanyag és kerámia (hulladékudvar), 

 a fa-, textil-, üveg-, papír- és fémhulladék, 

stb. (hulladékudvar) 

 visszaváltható műanyag palack, italos láda, 

műanyag raklap (vissza az üzletbe), 

 műanyag pohár, kisebbfajta fólia és zacskó 

(tegyük a maradék hulladékhoz), 

 zsugorfóliás csomagolás, a zöldséges és 

gyümölcsös kosárka, műanyag kupak 

(maradék hulladékhoz), 

 élelmiszerek csomagolására szolgáló fólia 

és zacskó, 

 tejes és az italos kombidoboz. 
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Komposztálás 

 A normál háztartási hulladék akár 40%-a kerti- és 

konyhai hulladék. Ezek értékes komposzt-

alapanyagok, ezért kár kidobni. A biokukákban 

(zöldzsákokban) összegyűjtött hulladék a 

komposztálóba kerül. 

Komposztálni otthon is lehet. A szerves anyagot 

tartalmazó hulladék megfelelő környezeti feltételek 

mellett lebomlik. Az eljárás eredménye a földszerű 

anyag, amely tápanyagtartalma miatt a 

talajtermelékenység növelésére hasznosítható. 

Ha a feltételek biztosítottak, akkor a hulladék 

prizmába (halomba) rakása után rögtön elkezdődik 

a folyamat. Ügyelni kell arra, hogy a hulladékban mérgező anyag ne legyen. Nagyon fontos 

a levegő jelenléte a hulladékhalomban. 

A jó légcsere érdekében gondoskodni kell arról, hogy a hulladék ne préselődjék össze, amit 

elérhetünk a levegős tároló hellyel, vagyis nem jó, ha gödörbe rakjuk a hulladékot. 

Szalmával, ágnyesedékkel szintén elérhetjük, hogy a lenyírt fű ne váljon bűzlő, rothadó 

masszává. 

A komposztdombot, ill. a komposzttárolót szélvédett, árnyékos helyen alakítsuk ki. A 

felhasznált szerves anyagokat jól keverjük el, �figyeljünk arra, hogy egyenletes 

eloszlásban legyenek a durvább és finomabb, a száraz és nedves, a tápanyagban gazdag 

és tápanyagszegény anyagok. 

Ne tegyük a komposztálandó hulladék közé a beteg vagy kártevőkkel tartalmazó 

zöldhulladékot, a burgonya szárrészeit. A tarackos növények gyökere tovább szaporodhat, 

ezért ne tegyük a komposztra.  

TANÁCSOK A TUDATOS VÁSÁRLÁSHOZ 

 Csak azt vásároljuk meg, amire valóban 

szükségünk van! 

 Mindig gondold végig, mennyit dobsz majd ki 

abból, amit megveszel. 

 Vásárlás előtt írd össze, mire van szükséged. 

 A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj 

piacon, vagy helyi boltban. Kutasd fel a jó 

helyeket. 

 Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el 

zacskót mindenhol. Válaszd az egyszerűen 

csomagolt árukat. Keresd a visszaváltható, illetve 

újrahasznosított csomagolást. 

 Kerüld a nem természetes alapanyagból, vegyszerek segítségével, gyárilag előállított 

ételeket. 

 Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása és kidobása energiapazarlással 

és környezetszennyezéssel jár. 

 Friss, hazai idényzöldséget és -gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer kilométert 

utaztatott, mesterségesen érlelt, agyoncsomagolt és tartósított áruk helyett. 

 Keresd a lakóhelyed közelében készülő dolgokat. Így a helyi környezetedet 

támogathatod, valamint kevésbé járulsz hozzá a szállítással járó környezetterheléshez. 

 Legyél tudatos: járj utána, hogy ki állítja elő, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová 

kerül. 



12 

 

FORRÁSOK, ÉRDEKESSÉGEK 

 http://szelektalok.hu, letöltés ideje 2016.01.05. 

 http://bocs.hu/index.php?t=kornev/halozat/index.html, letöltés ideje 2016.01.05. 

 https://www.thinglink.com, letöltés ideje 2016.01.05. 

 https://hu.wikipedia.org, letöltés ideje 2016.01.05. 

 http://pictureshop.hu/mirol-almodik-egy-tiszaban-uszo-pet-palack/, letöltés ideje 

2016.01.05. 
 Alapismeretek a hulladékgazdálkodásról. Hogy ne nőjenek fejünkre a 

hulladékhegyek! Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Bp. 2004. 

 http://media20.blog.hu/2014/05/27/ne_doljunk_be_igyunk_csapvizet, letöltés 

ideje 2016.01.05. 

 http://www.egyutteuropaert.eu/projektek/egyutt-a-fenntarthato-

eletmodert/igyunk-csapvizet/, letöltés ideje 2016.01.05. 

 http://www.mezoturivizmu.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6

3&Itemid=65, letöltés ideje 2016.01.26. 

 http://felsofokon.hu/cimkek/hulladek?page=2 Szakmai blogmagazin, letöltés 

ideje 2016.01.10. 

 http://diak.hulladekboltermek.hu, letöltés ideje 2016.01.10. 

 http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/, letöltés ideje 2016.01.10. 

 EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM, http://euprojekt.karcag.hu/, letöltés ideje 

2016.01.10. 

 Elképesztő szemétszigetek bukkantak fel a Tiszán – fotók. 2015. november 24. 

http://hvg.hu/itthon/20151124_Elkepeszto_szemethegyek_usznak_lefele_a_T, 

letöltés ideje 2016.01.10. 

 http://petkupa.hu/hu_HU/galeria/hulladekaradat-2015/, letöltés ideje 

2016.01.11. 

 MIDWAY a Message from the Gyre: a short film by Chris Jordan, 

https://vimeo.com/25563376, letöltés ideje 2016.01.13. 

 http://veddvelem.hu, letöltés ideje 2016.01.15. 

 http://www.deponia.hu, letöltés ideje 2016.01.15. 

 http://www.remondisketpo.hu/index.php?menu_id=15&gal_valaszt=Pp2Y4nb5, 

letöltés ideje 2016.01.15. 

 Központi Statisztikai Hivatal, https://www.ksh.hu/stadat_eves_5, letöltés ideje 

2016.01.16. 

 http://zoldfu.blog.hu/2013/04/24/szelektiv_hulladekgyujtesi_abc, letöltés ideje 

2016.01.16. 

 http://www.alon.hu, letöltés ideje 2016.01.16. 

 http://www.tudatauchan.hu, letöltés ideje 2016.01.17. 

 Cleversavers – Tudatosan, hatékonyan, http://cleversavers.blog.hu, letöltés ideje 

2016.01.17. 

 http://www.kertvarazsmagazin.hu 

 http://tudatosvasarlo.hu, letöltés ideje 2016.01.18. 

 http://www.tisztajovo.hu, letöltés ideje 2016.01.18. 

 http://www.alternativenergia.hu/tag/hulladeklerako, letöltés ideje 2016.01.18. 

 

http://szelektalok.hu/
http://bocs.hu/index.php?t=kornev/halozat/index.html
https://www.thinglink.com/scene/696239336160493570
https://hu.wikipedia.org/
http://pictureshop.hu/mirol-almodik-egy-tiszaban-uszo-pet-palack/
http://media20.blog.hu/2014/05/27/ne_doljunk_be_igyunk_csapvizet
http://www.egyutteuropaert.eu/projektek/egyutt-a-fenntarthato-eletmodert/igyunk-csapvizet/
http://www.egyutteuropaert.eu/projektek/egyutt-a-fenntarthato-eletmodert/igyunk-csapvizet/
http://www.mezoturivizmu.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=65
http://www.mezoturivizmu.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=65
http://felsofokon.hu/cimkek/hulladek?page=2
http://diak.hulladekboltermek.hu/
http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/
http://euprojekt.karcag.hu/
http://hvg.hu/itthon/20151124_Elkepeszto_szemethegyek_usznak_lefele_a_T
http://petkupa.hu/hu_HU/galeria/hulladekaradat-2015/
https://vimeo.com/25563376
http://veddvelem.hu/
http://www.deponia.hu/
http://www.remondisketpo.hu/index.php?menu_id=15&gal_valaszt=Pp2Y4nb5
https://www.ksh.hu/stadat_eves_5
http://zoldfu.blog.hu/2013/04/24/szelektiv_hulladekgyujtesi_abc
http://www.alon.hu/
http://www.tudatauchan.hu/
http://cleversavers.blog.hu/
http://www.kertvarazsmagazin.hu/
http://tudatosvasarlo.hu/
http://www.tisztajovo.hu/
http://www.alternativenergia.hu/tag/hulladeklerako



