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⚫ Törekedjen arra, hogy egyáltalán ne 

termeljen hulladékot. 

A VILÁG IS SZEBB, HA HELYESEN SZELEKTÁLUNK 
Ne feledje ezeket a szabályokat: 

⚫ Csak az osztályozott hulladék újrahasznosítható. 

⚫ A visszaváltható csomagolást ne dobja ki, vigye vissza a boltba. 

⚫ Tartsa be a szín szerinti szelektálást: az üveghez a zöld, a 
papírhoz a kék, a műanyaghoz a sárga, a fémhez a piros, és az 
italosdobozokhoz a narancssárga szín tartozik. 

A csomagoláson szereplő jelek alapján is tájékozódhat: 

Tartsa be a lakóhelye szerinti önkormányzat szelektálási előírásait. 

⚫ Szelektáljon, megéri! A szelektált hulladék elhordása a lakosság 
számára ingyenes, ennek költségeit a gyártók fedezik a gyártók 
felelősségi rendszerének szervezetein (OZV ENVI - PAK) keresztül. 

⚫ A jelzéssel megjelölt      csomagolás a szelektív hulladékgyűjtőbe 

tartozik. 
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Papír 
Hova dobjuk a tojástartót és a 

vécépapír-gurigát? 

A papírgyűjtőbe tartoznak annak 
ellenére is, hogy a bennük található 
cellulózszálak rövidek, és tovább 
már nem reciklálhatók. 
Energetikailag azonban 
hasznosíthatóak. Nem lehetnek 
zsírosak, sem nedvesek, hogy ne 
tegyék tönkre a kiválogatott 
papírszemetet. 

Üveg 
Kerülhet-e az üveggyűjtőbe 

tükör, porcelán vagy kerámia? 

A tükör fémréteget tartalmaz, 
ennek köszönhetően látjuk 
magunkat benne. Ez a réteg 
azonban a tükörtől nem 
elválasztható, ezért az nem is 
újrahasznosítható. A szelektív 
üveggyűjtőbe ezen kívül nem 
kerülhet kerámia és porcelán 
sem. 

Műanyag 

Hol a helye a joghurtos pohárnak? 

Az ételmaradéktól megtisztított 

joghurtos poharak a 
műanyaggyűjtőbe tartoznak. A fém 
anyagú zárófóliát le kell venni a 
dobozról, és a fémgyűjtőbe kell 
dobni. A zárófóliát azokon a 
településeken is mindig le kell venni, 
ahol a fémhulladékot a műanyag 
hulladékkal együtt gyűjtik. 

Fémek 
Hogyan kell szelektálni a 

hajlakkokat, a szórófejes 

flakonokat vagy a dezodorokat? 

A fémcsomagolásokat piros 
konténerekben, esetleg zsákokban, 
vagy a műanyaghulladékkal, italos 
dobozokkal együtt kell gyűjteni. A 
flakonokat mindig üresen dobja ki, és 
ne lyukassza ki őket. Ha lehetséges, 
akkor a flakon tetejét le kell venni, és 
a műanyaghulladék közé kell dobni. 

Italosdobozok 
A Tetra Pak csomagolás, pl. tejes 

vagy gyümölcsleves dobozok a 

papírgyűjtésbe tartoznak? 

Nem. Ez a csomagolás papír-, 
műanyag és 
alumíniumrétegekből álló 
kompozit anyag, ezért az 
önkormányzat utasításainak 
megfelelően önállóan, esetleg a 

műanyagokkal vagy a fémekkel 

együtt kell gyűjteni. 

Szükséges a műanyag 

csomagolást kidobás előtt 

elmosni? 
Ha a csomagolás enyhén szennyezett, és nem tartalmaz 
nagyobb mennyiségben ételmaradékot vagy 
krémmaradványokat, nem szükséges azt elmosni. Az 
újrahasznosítás során a szennyeződéseket eltávolítják. Ha el 
akarja kerülni a kellemetlen szag kialakulását, öblítse ki 
vízzel. 

Kell-e összelapítani kidobás előtt? 
Természetesen, hiszen így a hulladék sokkal kisebb 
helyet foglal, és így a szállítók sem a felesleges levegőt 
fogják szállítani. Ez a kartondobozokra, a műanyagokra 
és az italos dobozokra is érvényes. 
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