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Hulladék 

vagy 

szemét? 

 

Segíts 

eldönteni! 





EZT NE! 



Halmazállapot szerint:       
   - szilárd   
   - folyékony  
    - gáz  

Keletkezés helye szerint:    

   - termelési (ipari, mg-i) 

   - települési (háztartási, 

                                                               intézményi)  

Veszélyesség szerint:   

- veszélyes   

- nem veszélyes  

Hulladékok csoportosítása 



Magyarországon, 1 év alatt…  

…3 Gellért-hegynyi szemét keletkezik ! 



HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÖSSZETÉTELE 



Hogyan lehet csökkenteni a 

hulladékot? 

1. Kritikusan kezeljük a reklámokat! 

2. Környezettudatosan vásárolunk! 

3. Megvizsgáljuk a csomagolást!  

4. Környezetbarát termékeket vásárolunk! 

5. Hazai és a helyi termékeket részesítsük 

előnyben! 

 

Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Program 



HULLADÉKGAZDÁLKODÁS PRIORITÁSI SORRENDJE 

1. MEGELŐZÉS 

2. ÚJRAHASZNÁLAT 

3. ÚJRAHASZNOSÍTÁS 

4. ÁRTALMATLANÍTÁS   
 (égetés, lerakás)  



• Vigyél magaddal szatyrot   

   vagy kosarat! 

• Ne válaszd a túlcsomagolt  

  termékeket! 

• Kerüld az „egyszerhasználatos” 

  árukat! 

•Válaszd a  visszaválthatót! 

Mivel egészítenéd ki! 



Melyik csomagolás kerül a legtöbbe? 

Mit gondolsz miért? 

0,2 dl-es tetrapakos ital

45%

55%
ital ára

csomagolóanyag ára

0,5 l-es eldobható PET palackos ital

17%
83%

ital ára

csomagolóanyag ára

0,33 l-es alumínium dobozos 

ital

45% 55%

ital ára

csomagolóanyag ára



Mi a különbség   
az egyutas és többutas 
csomagolás között? 



Egyutas csomagolás: 

 Egyutas/eldobó 

rendszerek: azonnal a 

szemétbe kerülnek, így 

rengeteg energia, 

nyersanyag, pénz megy 

veszendőbe, ráadásul a 

környezetet is terheli. 

 Gyártóik semmi 

felelősséget nem 

vállalnak az általuk 

létrehozott hulladékért 



Többutas csomagolás: 

 Többutas rendszerek: 
nincs 
hulladéktermelődés, ami 
jó a környezetnek, a 
vásárlónak, de nem jó a 
multiknak. 

 Tipikus példa a 
visszaváltható üveg: 40-
60-szor újratölthető, 
majd anyagában 
hasznosítható újra. 



Szelektív hulladékgyűjtés 

Alkossatok csoportokat és válaszoljatok a 
kérdésekre! 

szerves 



1. csoport: 

MŰANYAG 

 Mi a műanyag alapanyaga? 

 

 Égetve  milyen 
egészségkárosító hatása 
van? 

 

 Mennyi idő alatt bomlik le? 

 

 Hányszor tölthető újra a 
visszaváltható  

      műanyag palack? 

 

 Válogassátok ki a 
termékeket 
visszaválthatóságuk alapján! 

 



1. csoport: 

MŰANYAG 

 Nyersanyaga a kőolaj, 
ami véges 
energiaforrásunk 

 

 Égetve rákkeltő, 
légutakat, idegrendszert, 
belső szerveket károsító 
anyagok keletkeznek 

 

 Évszázadokig sem 
bomlik le 

 

 Visszaváltós változata 6-
10-szer újratölthető! 

 



Anyagfajta Szelektíven gyűjthető Nem gyűjthető 
szelektíven 

MŰANYAG 
 
     

- ásványvizes és üdítős 
PET palackok (LAPÍTVA!) 
- elöblített tejfölös és 
joghurtos poharak, 
- műanyag zacskók, 
reklámtáskák műanyag 
fóliák, 
- PP és HDPE jelzésű 
kozmetikai szeres 
flakonok 
- hungarocell 
- italos karton  

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



2. csoport 

PAPÍR 

• Hány tonna fa kell 
Nyersanyagigény: 1 
tonna tonna papír 
előállításához?  
 

• Milyen 
környezetkárosító 
hatása van a 
papírgyártásnak?  

 
• Válogassátok ki a 

termékeket 
visszaválthatóságuk 
alapján! 

 

 
 
 

 
 



• Nyersanyagigény: 
    1 tonna papír-2-3,5  
    tonna fa 
 
• Élőhelyek 

csökkenése, 
    szénkörforgás,  
    albedó változása, 
    sivatagosodás,  
    talajerózió,  
     vízszennyezés 

2. csoport 

PAPÍR 



Anyagfajta Szelektíven 
gyűjthető 

Nem gyűjthető 
szelektíven 

 
 
 
 

- újságpapír, 
- kartondobozok 
összehajtva, 
- tiszta 
csomagolópapírok, 
- irodai 
papírhulladékok, 
telefonkönyv, 
- szórólapok és 
reklámkiadványok 
  

- zsíros, szennyezett 
papírok, műanyag 
borító, 
- indigó, faxpapír 
- használt 
egészségügyi papírok 
- pelenka 
 



3. csoport: ÜVEG 

 Hányszor tölthető újra? 

 

 Mi az alapanyaga? 

 

 Milyen nehézségbe 

ütközik a visszaváltása? 

 
 Válogassátok ki a 

termékeket 
visszaválthatóságuk 
alapján! 

 

 



 40-60-szor  

      újratölthető 

 

 kvarchomok 

 

 betétdíjas rendelet 

körüli hajcihő  

 

3. csoport: ÜVEG 



Anyagfajta Szelektíven 
gyűjthető 

Nem gyűjthető 
szelektíven 

FEHÉR ÜVEG 
    

- befőttes üvegek, 
- ásványvizes 
üvegpalackok, 
röviditalok 
üvegpalackjai 
 

- ablaküveg, 
- tükör, 
- villanykörte, 
- hőálló üvegtál, 
- szemüveg, 
- neoncső, 
- orvosságos üvegek 
 

SZÍNES ÜVEG 
     

- borosüvegek, 
sörösüvegek  
 

- porcelán,  
- kerámia,  
- orvosságos üvegek  
 



4. csoport: FÉM 

 Mi az alumínium 

alapanyaga? 

 1 tonna alumínium 

előállításakor mennyi 

vörösiszap keletkezik? 

 Válogassátok ki a 

termékeket 

visszaválthatóságuk 

alapján! 

 

 

 



4. csoport: FÉM 

 Bauxit 

 

 1 tonna Alu / 4-5 tonna 

bauxit / 2-3 tonna 

vörösiszap 

 



Anyagfajta Szelektíven 
gyűjthető 

Nem 
gyűjthető 
szelektíven 

FÉM 
 
    

- alumínium 
italdobozok,  
- alufólia,  
- fém 
konzervdobozok
,  
- fém 
zárókupakok  
 

- 
ételmaradékkal 
szennyezett 
konzervdoboz 



Környezetbarát csomagolások 
emblémái: 



 Jelölések, melyek az mutatják, hogy a 
termékek csomagolása újrahasznosítható 

Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Program 



5. csoport 

komposztálás 

A komposzt - mesterséges 
humusz, ami a 

növények számára 
nélkülözhetetlen 

tápanyagokat 
tartalmaz. 

 

 Miért jó komposztálni? 

 

 Mi komposztálható és mi 
nem? 

Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Program 



Mi kerülhet  és mi nem kerülhet a 

komposztálóba?  

A konyhából és a háztartásból:  

Zöldségtisztítás hulladékai, 

 Elszáradt növény,  

Tojáshéj, Kávé- és teazacc,  

Növényevő kisállatok ürüléke 
forgácsalommal együtt, 

Papír (selyempapír, tojásdoboz feldarabolva), 

Gyapjú-, pamut és lenvászon (feldarabolva) 

  

A kertből: 

Falevél, szalma, ág, gally (aprítva)  

Levágott fű, kerti gyomok, 

Lehullott gyümölcsök,  

Istálló- és baromfitrágya,  

Faforgács, fűrészpor 

  

 
Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Program 

 Festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék 

 

 Szintetikus, illetve nem lebomló     

 anyagok (műanyag, üveg, 

 cserép, fémek, porszívó 

 gyűjtőzacskó) 

 

 Ételmaradék, hús, csont – bár ezek 

 lebomlanak, ne kerüljenek a 

 komposztálóba a kóbor állat

 rágcsálók és a fertőzést 

 terjesztő legyek miatt 

 

 Fertőzött, beteg növények 

 

 Húsevő állatok alma - szintén a 

 fertőzés veszélye miatt  



Viszlát a 

szelektív 

hulladékgyűjtő 

szigeten! 

Felhasznált irodalom: HULLADÉKÖR 


