
A környezettudatos bútordarabok már a küszöbön vannak! – a cikk az 

Alternatív energia oldalán olvasható  

Az elmúlt években tapasztalható ingatlanpiaci boom hatására jelentősen megnövekedett a 

kereslet és a forgalom a lakhatással kapcsolatos berendezési tárgyak, illetve barkácsáruk iránt. 

Valószínűleg épp a megnövekedett piaci kereslet hívta életre azokat a bútor- és 

barkácspiachoz kapcsolódó megoldásokat, amelyek igyekeznek megfelelni a 

környezettudatosság és a fenntarthatóság paradigmájának. Az utóbbi években a fogyasztás a 

bútorok és lakáskiegészítők területén is jócskán megnövekedett, ezzel együtt jár azonban, 

hogy ezen tárgyakat jellemzően jóval hamarabb lecseréljük, mint ahogy arra szükség lenne. 

Az ilyen jellegű pazarlás csökkentése érdekében szerencsére számos új modell és 

kezdeményezés van kibontakozóban, amelyekkel fenntarthatóvá válhatnak a már elhasznált 

bútordarabok, illetve azok előállítása is. Ismert bútorgyártó cégek is felismerék már a 

jelenséget, és egyesek már kiforrott megoldási javaslattal is előálltak. Ilyen például a 

bútorbérlés lehetősége, amelynek lényege, hogy a vásárlók visszavihetik a használt bútoraikat 

az áruházakba, amelyet az áruházak később újra értékesítenek kedvezőbb áron, az eredeti 

tulajdonos pedig ennek megfelelő értékben egy ajándékkártyát kap, amit levásárolhat az 

áruházban. 

A saját kezűleg készített, átalakított bútorok, illetve azok felújítása is nagyszerű módja annak, 

hogy csökkentsük a pazarlást. A nehézséget a legtöbbször az jelenti, hogy a legapróbb 

barkácsműveletekhez is rengeteg gép és eszköz szükséges, a helyigényről nem is beszélve. 

Ezen probléma kiküszöbölésére jött létre egy feltörekvő kezdeményezés, a közösségi 

barkácsműhely koncepciója. A barkácsműhelyek célja, hogy megteremtsék és biztosítsák a 

barkácsoláshoz szükséges körülményeket: elsősorban gépeket, eszközöket, szerszámokat és 

nem utolsó sorban szaktudást bérelhetnek a látogatók a kétkezi munkához. A szükséges 

anyagokat egyébként jellemzően helyben meg is lehet vásárolni, a kurzusok és vezetett 

workshopok keretében pedig szakértő segítségével lehet elkészíteni vagy éppen felújítani az 

adott bútordarabot. A közösségi barkácsműhelyek tehát több szempontból is megfelelnek a 

fenntartható jövő eszményének. Egyrészt a már meglévő bútorok felújításával jelentős 

mértékben növelhető az élettartamuk, másrészt egy-egy darabnak teljesen új értelmet lehet 

adni. Ugyancsak jelentősen csökkenthetők a költségek, ha magunk állítjuk össze a bútorokat, 

vagy legalábbis azok egy részét. Valamint fontos érv a kezdeményezés mellett az is, hogy a 

barkácsoláshoz szükséges szerszámok egymással történő megosztásával minimálisan 

csökkenthetjük a kihasználatlanságukat, hiszen nem szükséges minden háztartásnak külön 

beszereznie ezeket. 

Budapesten szerencsére már számos közösségi barkácsműhely működik, az elsők között nyílt 

meg például a mindenki számára elérhető nyitott faipari műhely, a TECHNIKA, melyet azzal 

a céllal hívtak életre, hogy mindenki el tudjon mélyülni a barkácsolás világában. A FabLab 

pedig egy olyan alkotó tér, ahol bárki hozzáférhet olyan technológiákhoz is, amelyek 

korábban csak ipari körülmények között voltak elérhetőek, mint például a lézervágás vagy 



gravírozás, emellett pedig van egy klasszikus értelemben vett faműhely is a tulajdonukban. A 

tudásmegosztás ösztönzése végett saját kurzus megtartására is van lehetősége az 

érdeklődőknek. A Creator Nyitott Műhely egyedi felszereltséggel rendelkezik: asztalos- és 

lakatosműhely, festőterem, lézergravírozó és asztali kontúrvágó is megtalálható benne. A 

Repair Caféban nem csak lakáskiegészítőket, de akár műszaki cikkeket vagy ruhadarabokat is 

segítenek a szakemberek megjavítani. Közösségi kezdeményezésen alapul az AZTA műhely 

is, ahol az asztaloskodás mellett akár varrni is tanulhatnak a látogatók. 

Természetes mindig is sokkal egyszerűbb lesz új bútorokat venni a régiek megjavítása, 

felújítása helyett, azonban a felsorolt kezdeményezések segíthetnek abban, hogy egyre inkább 

nyitottak legyünk az olyan alternatív megoldások felé, amelyekkel – még ha csak saját 

miliőnkben is – de környezetkímélő módon rendezkedhetünk be, írta a chikansplanet.blog.hu. 

 

Banksy graffitivel áll ki a klímavédelem mellett 
 

(Robin Gunningham álnevén Banksy egy brit graffitiművész, politikai aktivista és 

festő,a kinek személyazonossága jórészt ismeretlen. Szatirikus utcai művészete és felforgató 

epigrammái a fekete humort keverik a graffitivel, jellegzetes stencilezett technikával. Politikai 

és társadalmi mondanivalójú művészi kommentárjai a világ különböző városainak utcáit, 

falait, hídjait díszítik.)  

Egyre többen tulajdonítják Banksynek, a street art rejtőzködő brit művészének azt a 

stencilképet, amely a londoni Hyde Parknál, a Marble Arch melletti betonfalon egy éjszaka 

leforgása alatt tűnt fel – írta pénteken a BBC. Banksy nem erősítette meg, hogy ő készítette 

volna a képet, amely egy kislányt ábrázol, mellette felirat: From this moment despair ends and 

tactics begin (Ettől a pillanattól vége a kétségbeesésnek és kezdődik a harc). Ez a hely az 

Extinction Rebellion nevű környezetvédelmi kampánycsoport bázisa, melynek aktivistái az 

elmúlt hetekben a klímavédelemért tüntetnek. Úgy tűnik, a graffitivel a tiltakozók előtt 

tiszteleg az alkotó. Az Extiction Rebellion bristoli csoportja – ebből a városból való Banksy is 

– a Twitteren azt írta, szerintük a tiltakozók csütörtök esti “záróünnepélye” alatt készült a 

graffiti. Az aktivisták egy része, akik a Marble Archnál maradtak egész éjjel, azt mondták, 

“száz százalékig biztosak abban”, hogy a rejtőzködő művész alkotta a képet. 

 

kép: artbleat.co.uk/wherethereswalls.com 

 

 

 

 

https://chikansplanet.blog.hu/2019/04/26/a_kornyezettudatos_butordarabok_mar_a_kuszobon_vannak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Graffiti
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Stencil&action=edit&redlink=1
http://www.artbleat.co.uk/
http://www.wherethereswalls.com/


Mi mindenben van műanyag?- a cikk a  Humusz Szövetség honlapján 

olvasható 

 

Észre sem vesszük, de a műanyag már több dologban található, mint azt elsőre 

gondolnánk. Még egy 100%-ban pamutból készült ruha is tartalmazhat: a műanyag 

gombok valamiért nem kerülnek külön feltüntetésre. Nézzük sorjában végig, hol 

találkozhatunk műanyagokkal. #műanyagböjt 

Ruházat 

Kezdjük ezzel a témával, ha már így szóba jött a műanyag gombok kérdése. Azonban nem 

csak kiegészítőként jelenhetnek meg a műanyagok, hanem alapanyagként is. Tény és való, 

hogy a pamut előállítása is komoly környezetterheléssel jár, de tartósabb, és mégiscsak egy 

természetes anyagról beszélünk. Továbbá az utóbbi időben egyre több kutatás mutat rá arra a 

problémára, hogy bizony a műszálak a mosás során kikerülnek a ruha anyagából, és a 

szennyvizen keresztü akár be is juthatnak a természetes vizekbe (nem minden szennyvíztelep 

képes kiszűrni ezeket a mikro méretű szálakat). 

Hogyan tudod felismerni? Ha a tapintásból nem jössz rá, akkor az összetevők listáját nézd 

meg. Leggyakoribb műszálak: poliészter (polyester), spandex/lycra/elasztán, polietilén, 

polipropilén, PVC (egyszer használatos védőruházatoknál, esőkabátoknál). 

Hogyan tudom elkerülni? A fast fashion, azaz a folyamatosan változó divat szülöttei 

alapvetően ezek a ruhadarabok, gyorsan és olcsón előállíthatóak, rövid időre tervezik. 

Érdemes a hazai, jó minőségű ruhákat előnyben részesíteni, még ha többet is kell kiadni 

elsőre értük. Hosszú távon viszont behozzák árukat. A műszálas ruhákat ritkábban mossuk, ha 

lehet, inkább szellőztessük ki vagy mossuk kézzel. 

  

Kozmetikumok 

A mikroszemcsék kapcsán már előkerült a téma, de sosem árt ismételni. A különböző 

kozmetikai szerekben, főként tusfürdőkben és arcápolási szerekben, jelentek meg a műanyag 

gömböcskék, amiket a bőrradírozási hatás miatt tettek bele. A fogfehérítést ígérő 

fogkrémekben is megtalálhatóak. A mikroszemcsékkel ugyanaz a probléma, mint a 

műszálakkal: nagyon apró méretüknél fogva könnyen ki tudnak kerülni a természetbe, de 

nehezen távolíthatóak el. 

Hogyan tudom felismerni? Általában a dörzsölő hatást nagyon szeretik reklámozni a 

terméken, ha átlátszó a tubus, akkor a kis szabályos gyöngyöcskéket is könnyedén 

felismerhetjük. Az összetevők között szereplő latin szavakból ezeket keressük: polyethylene, 

polypropylene, polystyrene. 

Hogyan tudom elkerülni? Nem kell ilyen termékeket vásárolni, természetes dörzsi anyagokkal 

(pl. kávézacc, cukor, só) könnyen helyettesíthetőek, és még jobb hatásfokkal is működnek. 

  

  

 



Higiéniai termékek 

Műanyagokkal szervezetünk intimebb szférákkal is érintkezik már a születésünk kezdetekor. 

Az eldobható pelenkák legalább 50%-ban műanyagot tartalmaznak: közvetlenül a baba 

popsija érintkezik egy nedvességelvezető polietilén réteggel, a nedvszívó mag általában 

nátrium-poliakrilát golyócskákból áll, ami felszívja a közvetlen környezetben található 

nedvességet (akár a baba bőréből is! ezért kell popsikrémeket használni), nedvességelzáró 

rétegként ismét egy polietilén fólia szolgál, végül pedig ott van a gumi, ragasztóanyagok stb. 

(Forrás). Amellett, hogy rengeteg hulladék keletkezik használatukkal (gyermekenként 5400 

db 2,5 éves koráig), egészségügyi kockázatokkal is jár és hosszú távon drágább is, mint 

környezetbarát alternatívák használata. A mosható pelusokról bővebben a Zöldövezet 

oldalán olvashatsz. 

A másik fontos téma, amiről beszélnünk kell, azok a menstruációs termékek. Élete során 

minden nő átlagosan 3000 napot, átszámítva 8,2 évet menstruál. Ez alatt az idő alatt átlagosan 

12.000 betétet használ el, amely körülbelül 150 kg fejenként, vagy ha máshogy nézzük, pont 

elég arra, hogy megtöltsünk vele két minibuszt. Az átlagok alapján számítva minden 

menstruációs termék 90%-ban műanyagból áll. Ez azt jelenti, hogy egy csomag betét közel 

annyi műanyagot tartalmaz, mint négy műanyag szatyor. A műanyagok mellett a betétek 

továbbá BPA-t, ftalátokat és különböző petrolkémiai anyagokat is tartalmaznak, amelyek 

hormonháztartásra gyakorolt káros hatása bizonyított. Ezek kiváltására is vannak ma már 

környezetbarát alternatívák, amelyek szintén olcsóbbak hosszú távon, így a menstruációs 

szegénységre is megoldást jelenthetnek. A témáról bővebben. 

 

Bútorok 

Klasszikus fa bútorokkal ritkán találkozni manapság, általában nagyon magas árukról 

ismerhetőek föl. A legtöbb bútorlapban találhatóak ragasztóanyagok, illetve laminált rétegek, 

ezeket semmiképpen ne égessük el! 

Hogyan tudom felismerni? Az ár kiváló szűrő, jó minőségű, fa bútorokat nehéz megfizetni, a 

legtöbb bútoráruházban ritkán találkozni velük. A tömegtermékekek (pl. székek, polcok) 

sokszor vannak műanyagból, ezeket azonban könnyű felismerni. 

Hogyan tudom elkerülni? Jól gondoljuk végig, milyen bútorokra van otthon szükségünk, 

kevesebbet, de tartósabbakat válasszunk. Érdemes használt bútorokat venni, és azokat 

felújítani.  

 

  

Elektromos és elektronikai berendezések 

A legtöbb e-berendezés, de még a járművek is tartalmaznak műanyagokat. Főként 

szigetelőanyagnak (hő és elektromos) és burkolatnak használják, továbbá nagy 

népszerűségnek örvend tartóssága, könnyűsége, alakíthatósága és olcsósága miatt. Egy asztali 

számítógép átlagosan 23% műanyagot tartalmaz, egy autó pedig kb. 15%-ot (tömegben). 

Egyre több anyagot váltanak ki manapság műanyaggal, így ahogy a legtöbb területen, itt is 

növekedést fogunk majd tapasztalni műanyaghasználat terén. 

https://temiti.hu/kezdolap/mibol-all-az-eldobhato-pelenka/
http://zoldovezet.info/content/zoldbabavaras
http://zoldovezet.info/content/zoldbabavaras
https://humusz.hu/hirek/menstruacios-termekek-foleg-muanyagbol-keszulnek/24782


Hogyan tudom elkerülni? Ahogy a legtöbb esetben, tudatos vásárlói döntésekkel. Sok olyan 

eszköz található meg elektromos vagy elektronikai berendezés formájában, amelyeknek 

vannak hagyományos , természetes anyagból készült alternatívái (pl. kés, fogkefe, legyező). 

Az e-berendezésekből veszélyesnek minősülő e-hulladék keletkezik, így mindenképpen 

ajánlatos mennyiségi csökkentésük. 

 

  

Csomagolások 

Egyértelműnek tűnhet, hogy léteznek műanyag csomagolások, de itt inkább a kombinált 

csomagolásokra szeretnénk a hangsúlyt fektetni. Ugyanis az már nem mindenki számára 

egyértelmű, hogy az italos kartondoboz (Tetra Pak) is tartalmaz műanyag, és még sokszor 

fém, réteget is. Ez az átázás elkerülése végett szükséges. A papír csomagolások sok esetben 

kapnak plusz műanyag réteget a tartósság érdekében, ám ezek nem mindig egyértelműek első 

ránézésre. Érdekesség, hogy az alumínium élelmiszer-ipari alkalmazásainál vékony 

műanyaghártyával látják el a felületet, ezzel biztosítva, hogy semmiképpen ne okozzon 

egészségügyi problémát. A fémgőzölt műanyag problémájára is kitértünk már, sok esetben - 

szintén az olcsóság miatt - térnek át a műanyagra, pl. tejfölös pohár teteje. 

Hogy tudom felismerni? Ha olyan alkalmazási területről van szó, ahol az ázás problémát 

jelenthet, ott használnak műanyagot. Ha fém kiváltására használják, akkor onnan tudjuk 

felismerni, hogy vékonyabb, és gyűrés esetén nem tartja alakját. A felület simább, 

homogénebben. 

Hogyan tudom elkerülni? Csomagolásmentes vásárlás a legjobb opció, de kiváló alternatíva 

az üveg, illetve a papír és a fém. Azonban azt ne felejtsük el, hogy ezekben az esetekben sem 

fogjuk tudni 100%-ban elkerülni a műanyagot, hiszen a kupakok, felületekben is 

megtalálhatóak. 

  

Nagyon sok alkalmazási területe van a műanyagoknak, lehetetlennek tűnő feladat lenne 

mindezt felsorolni. Járjunk nyitott szemmel, és a műanyagok esetében is olyan termékeket 

keressünk, amelyek jó minőségűek és hosszú élettartamúak. 

 

Ismerd meg a műanyagokat! – a cikk a Humusz Szövetség honlapján 

olvasható 

 

A műanyag egy összefoglaló név, több száz féle anyagot tartalmaz. A műanyagböjt keretében 

most annak nézünk utána, mely típusokkal találkozhatunk a leggyakrabban, és mit érdemes 

róluk tudni. 

A műanyag csomagolásokat vegyük sorra, hisz ezek nagy része egyszer használható (a 

globális műanyagtermelés 40%-a), és sok esetben nem újrafeldolgozható (ez függ a helyi 

https://humusz.hu/hirek/paradigmavaltas-muanyagok-kapcsan/25209
https://humusz.hu/hirek/paradigmavaltas-muanyagok-kapcsan/25209


inrófrastuktúrától, rendelkezésre álló technológiától és a hulladékok mindenkori piacától). 

Legtöbb esetben pénzkidobás, ráadásul a szervezetre káros anyagot is tartalmazhatnak. 

A műanyagokat 99%-ban kőolajszármazékokból állítják elő, melyekből számos eltérő 

tulajdonságú és fajtájú létezik. Ezek közül nézzünk meg párat, melyekkel a mindennapokban 

is találkozunk.  

Az 1-6-ig terjedő számok a leggyakoribb polimerfajtákat, a 7-es szám pedig az egyéb 

műanyagokat jelöli.  Az összetevők egy része használat közben kijuthat a műanyag 

szerkezetéből, és beoldódhat az abban tárolt élelmiszerbe, de akár közvetlenül az emberi 

szervezetbe is (pl. gyermekjátékok). 

  

 

  

Nézzük akkor sorjában, számozásuk szerint:  

01. a PET (polietilén-tereftalát), melyből pl. üdítős, ásványvizes pillepalackok, poharak, 

háztartási szerek flakonjai készülnek, vagy éppen a textilgyártásban használják fel. Ezek hőre 

lágyuló műanyagok, és nem aroma semlegesek, tehát a bennük tárolt anyag íz- és 

szagnyomait csak hosszadalmas, drága tisztítással tudják többé-kevésbé eltávolítani. Ez az 

anyagfajta szelektíven gyűjthető és újrafeldolgozható.  

02. a PE-HD (polietilén; nagy sűrűségű). A gyártása során veszélyes anyagokat használnak 

fel, melyek krómot, nikkelt, mérgező antioxidánsokat és rákkeltő anyagokat tartalmaznak. 

Hordók, mosószeres flakonok, játékok, zacskók készülnek belőle. Ez az anyagfajta 

szelektíven gyűjthető és újrafeldolgozható.  

03. a PVC (polivinil-klorid), amely széles körben elterjedt műanyagfajta. Alapanyaga az 

egészségre káros és veszélyes vinil-klorid.  Növeli a mutációk gyakoriságát, születési 

rendellenességet okozhat, rombolja az immunrendszert. Gyártása során higany is keletkezik 

és ha elégetjük, akkor nehézfémek, sósav, dioxinok és furánok kerülnek a levegőbe. 

Lényegében a PVC teljes életútja szennyező hatással van a környezetére. Sajnos még mindig 

sok termék készül belőle, és ezek az élelmiszeriparban is gyakoriak, de készül belőle 

gyerekjáték, fólia, csipesz, vízvezetékcső, gyógyászati segédeszköz, zuhanyfüggöny is. Ipari 

mennyiségben megoldott az újrahasznosítása, de mindenképp kerülendő a használata. A 

közszolgáltatás keretében elszállított hulladékból nem kerül újrafeldolgozásra.  

04. a PE-LD (polietilén; kis sűrűségű), ami a kettes számozású PE-HD-hoz hasonló. 

Műanyag zacskók, flakonok, kupakok készülnek belőle. Szintén újrafeldolgozható. 



05. a PP (polipropilén) is az újrafeldolgozható műanyagfajták közé sorolható. Vajas, 

joghurtos dobozok, tányér, tálca, kulacs, műanyag edények és háztartásigép burkolatok is 

készülnek belőle. Egyre elterjedtebb a piacon, igyekeznek vele kiváltani a PVC és PS 

anyagból készült termékeket.  

06. a PS (polisztirol). Ennek alapanyaga a benzol, az etilbenzol és a sztirol. Ezek mind 

veszélyes mérgek. A sztirol maradványai a szervezetbe jutva egészségkárosító epoxiddá 

alakulnak, ami gátolja a sejtosztódást, károsítja a májat és vesét. A polisztirol ellenáll a 

lúgoknak, savaknak, de a fényre érzékeny és a szerves oldószerek is hatnak rá. A freonnal 

habosított tálcákon sok előre csomagolt élelmiszert lehet kapni (gyümölcs, sajt, húsok), de sok 

helyen ebben adnak elvitelre ételt is. A hungarocell is polisztirolból készül, és ezt használják 

szigetelésre. A felhasznált habosító anyagok szintén mérgező hatásúak lehetnek a szervezetre. 

Nem újrahasznosítható. 

07. pedig az egyéb, amelybe minden más műanyagot, illetve a vegyes, többféle műanyagból 

és egyéb összetételű anyagból készült termékeket soroljuk. 

De fontos még megemlíteni az úgynevezett fémgőzölt csomagolásokat is, melyek 

kombináltak. Ezek  vékony fémréteggel bevont műanyagok. Többek között az élelmiszer 

tartósságának megóvása érdekében kapják ezt a plusz réteget, de ennek  köszönhetően nem 

újrahasznosíthatóak. Éppen ezért megtévesztő lehet a feltüntetett jelzésnél a PP felirat, 

miközben nem csak ebből áll. Ilyennel találkozhatunk, ha chipszet, diákcsemegét vagy esetleg 

műzliszeletet veszünk. Könnyen felismerhető, ha megnézzük a csomagolás belsejét, ami 

fémesen csillog és ha összegyűrjük, akkor hangosan csörög.  

 

  

Egyre terjednek az ún. bioműanyagok is, ezeknek is a komposztálható változata. Ezek 

szintén nem kerülhetnek a szelektív kukákba, azonban hulladékkezelésük, azaz ipari 

komposztálásuk jelenleg hazánkban nem megoldott. Ezekről a műanyagokról 

bővebb állásfoglalást itt olvashattok. 

Az összes műanyag esetében fontos megjegyezni, hogy egyik sem bomlik le a természetben, 

épp csak apró kis darabjaira hullik szét, bekerülve így a természet körforgásába. Mint fentebb 

olvashattuk, mindegyik reagál a hőre, így nem ajánlott műanyagban ételt melegíteni, mert a 

káros anyagok sokkal könnyebben kioldódnak belőle.  

Bár az anyagtípust a gyártók kötelesek feltüntetni, ez sajnos nem mindig valósul meg, sőt, 

ahogy korábban láttuk, még félrevezető is lehet. Ezért a legfontosabb, hogy ha tehetjük, akkor 

kerüljük a használatukat!  

Fontos a műanyagok szelektív gyűjtése és újrafeldolgozása, de a műanyagszennyezés 

problémáját önmagában nem tudja megoldani. A világ összes műanyagában jelenleg csak 9%-

a kerül újrafeldolgozásra, a műanyagtermelés viszont rohamosan növekszik. Elsősorban a 

műanyagtermelés és -felhasználás csökkentésére van szükség környezettudatos 

tervezéssel, fogyasztással, és az egyszer használatos műanyagok visszaszorításával. 

#műanyagböjt 

https://humusz.hu/biomuanyag_allasfoglalas


Így szelektálj helyesen! 

 

Magyarországon jelenleg 5 féle színű szelektív kukával találkozhatunk. Azt 

a helyet, ahova a gyűjtőket elhelyezik ún. szelektív hulladékgyűjtő 
szigetnek hívjuk. Színűk szerint: sárga, zöld, fehér, szürke és kék. A város 

számos pontján találkozunk velük, de ismerjük azt is, milyen fajta 

hulladékot dobjunk beléjük? 

 

Vegyük sorra: A kék színűbe a papír kerül, a sárga és a szürke tartályokba 
2011-től a műanyag és a fém hulladékot vegyesen lehet dobni, a zöldbe a 

színes üveg (azaz barna, zöld, sárga, stb.) és a fehér színűbe csak és 

kizárólag fehér üveg dobható. 

Az együtt gyűjtött műanyag és fém hulladékokat begyűjtés után külön 
válogatják. Ezt a megoldást egyes források szerint a visszaváltható 

alumíniumdobozokért felborogatott fémhulladék gyűjtő miatt találták ki. 
Ez a döntés továbbá azért is bizonyult jó megoldásnak, mert a műanyag 

tartályok túlcsordultak a PET palackoktól. (Sok esetben láttam, hogy a 
műanyag palackok nem voltak összelapítva, és ezért telt meg nagyon 

hamar) Így a műanyagok gyűjtésére két konténer is rendelkezésre áll, 
mivel forgalomban hagyták a szürke fém gyűjtőket is és így megoszlik a 

két tároló között a tartalom. 

Általános szabály: 

Törekedjünk arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtőbe kimosott, 

kiöblített hulladékot dobjunk. A kiöblítés legoptimálisabb esetben a 

mosogatóvízben történhet, így egy csepp vizet sem folyatunk el 

feleslegesen. A kiöblítés a szagok kialakulása és a kézzel válogatók 
higiéniai szempontja miatt fontos. 

FONTOS: 

A házhozmenő szelektív hulladék és a hulladékszigetekről elszállított 
hulladékok átválogatása manuálisan azaz kézzel történik. Ha szennyezett 

vagy szelektíven nem gyűjthető hulladékot dobunk a szelektívbe, az a 
válogatás során a háztartási hulladékok közé kerül és azzal együtt történik 



az ártalmatlanítása. Például, ha a műanyagba bedobjuk a hungarocellt, az 

a szortírozás során a kommunális hulladékok között landol. 

Pár alapvető szelektálást jegyezzünk meg 

 A PET palackot összelapítva a műanyagba dobjuk. 

 Kartont a papírba. 

 A Tetra Pakot összelapítva a fővárosban a papír konténerbe, más 

városban előfordulhat, hogy a műanyag konténer bedobjuk. 

(Az italoskarton.hu oldalon városonként fel van tűntetve, hova kell 
dobni.) 

Nézzük végre részletesen a konténerekbe dobható anyagokat. 

Kék gyűjtő - Papír hulladék 

 

 újságok (napilapok, magazinok, folyóiratok), 

 füzetek, 

 könyvek, 

 telefonkönyv, 

 hullámpapírok, 

 csomagolópapírok, 

 kartondobozok, 

 kiöblített és laposra taposott italos (kombinált) dobozok (tejes, 

gyümölcsleves) ez a Tetrapak. 

  

NE dobjunk bele zsíros pizzás dobozt, használt papír zsebkendőt, 

szalvétákat. 
 

Mivel akármennyire is kartondoboz a pizzás doboz csomagolása a zsíros 
papírt nem tudják újrahasznosítani. Én általában letépem azt a részét, 

amit úgy ítélek meg, hogy nem lett koszos, és azt dobom a szelektívbe. A 
ne dobjuk kategóriába tartozik a felvágottak papírja is. 

http://italoskarton.hu/index.php?article_id=91


Az FKF Zrt. által adott információ szerint a TetraPakos doboz kupakját 

rajta lehet hagyni, és nem szükséges külön gyűjteni. 

Nem kerülhet a papírgyűjtő konténerbe szalag, madzag és műanyag, pl. 

ragasztószalag, amit a dobozok lezárásához használunk, ezért az 
összegyűjtött újságpapírt ne műanyagzacskóban tároljuk, és ne 

műanyagzsineggel kötözzük össze. A legjobb, ha összekötözés nélkül 
tesszük a gyűjtőbe. 

Alább látható az FKF Zrt. által készített szemléletes ábra a papír hulladék 

gyűjtőbe dobható hulladékokról. 

 

Sárga és szürke gyűjtő - Műanyag és fémhulladék 

 



 üdítős- és ásványvizes PET palackok, 

 kiöblített háztartási flakonok és azok lecsavart kupakjai (pl. samponos, 

öblítős, habfürdős, hipós, mosogatós), 

 háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló 

fóliák), 

 csomagolóanyagok (PP, PE, HDPE jelzésűek), 

 kimosott tejes-, joghurtos poharak 

  

A margarinos és háztartási vegyi anyagot tartalmazó flakont is ide lehet 

dobni, de azt előtte szintén ki kell mosni, törölni.  

és fémhulladékok!.  

 háztartási fémhulladékok pl. evőeszközök 

 fémdobozok (üdítős, sörös, konzerves dobozok) 

NE dobjunk bele hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb 

műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya). 

 

Mossuk vagy töröljük ki a kutya és macskaeledeles dobozokat, konzerves 
dobozokat. 

Budapesten 2013. április elejétől Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) 

házhozmenő szelektív hulladékgyűjtési rendszert vezetett be. Ez azt 
jelenti, hogy a lakóingatlanoktól a papír (kékfedelű) és a műanyag és fém 

(sárgafedelű) hulladékokat külön szelektív hulladékos kukásautók viszik 
el. 

Ezt a lépést, azért dolgozta ki a Főváros Önkormányzata, mert a szelektív 

hulladékgyűjtési szigetek által összegyűjtött és újrahasznosított hulladék 
nem érte el azt a mennyiséget, amit az Európai Uniós jogszabályok 

kötelezővé tesznek. 

Bővebb információ: Házhoz menő szelektív gyűjtés 
A FKF Zrt. által készített útmutató a műanyag hulladékgyűjtőbe dobható 

hulladékokhoz. 

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


 

Megjegyzés: A FKF Zrt.-től beszerzett információ szerint a hungarocellt kis 

mennyiségben be lehet dobni a kommunális hulladék közé, de 

semmiképpen sem a műanyagba. Fent említettem, hogy a műanyagból 
kiválogatják és átkerül a kommunálisba. Bármilyen mennyiségben el lehet 

vinni hulladékudvarba, ahonnan elszállítás után már érdemben újra tudják 

hasznosítani. 
A CD és DVD lemezek sem tartoznak a műanyag hulladékhoz ezen 

szelektálás szerint, de veszélyes anyagnak sem minősül, így a 

kommunális hulladék közé dobható. 
Zöld gyűjtő - Színes üveg 

 

 színes (zöld, barna, sárga) italos, 

 parfümös, 

 konzerves üveg (befőttes, lekváros, stb.). 

  

  

  



NE dobjunk beleszínezetlen, azaz fehér üveget, drótszövetes üveget, 

katedrálüveget, kerámiát, porcelánt.  
Fehér gyűjtő – fehér üveg 

 

(A képen is látható, hogy nem a teljes kuka fehér színű csak a felső része. 

Ez a fajta felépítés előfordulhat a többi fajtánál is.) 

 konzerves, parfümös stb. üvegek 

 bébiételes, 

 befőttes, 

 lekváros üveg. 

   

NE dobjunk bele színes üveget (pl. zöld, barna üveget), tükröt, 

ablaküveget, jénait, villanykörtét, TV képcsövet, szemüveget, nagyítót, 

drótszövetes üveget, kerámiát, porcelánt, neoncsövet, szélvédőt! 
A neoncsövek, fénycsövek, izzók, CD-lemezeket az  Electro-Coord Magyarország 
Nonprofit Kft. által kihelyezett gyűjtőkbe lehet leadni, melyekről az oldalán található 
keresővel könnyen megtalálhatjuk a hozzánk közel esőt. 
Electro-coord gyűjtőpontjai 

  

Egyéb szelektíven gyűjthető/gyűjtendő hulladékok: 
VESZÉLYES HULLADÉK 
A háztartásokban keletkező veszélyes hulladék nagy része hulladékudvarokban 
leadható. Eltérő az egyes udvarokban gyűjtött hulladékok listája, ezért leadás előtt 
tájékozódjunk. Az FKF Zrt. oldalán találunk egy adatbázist a jelenleg működőkről. 
ELEKTRONIKAI HULLADÉK 
2005. augusztus 13-tól visszaveszik új készülék vásárlása esetén régi, nem működő 
elektronikai berendezéseinket és egyre több üzletben vásárlás nélkül is. 
ELEM, AKKUMULÁTOR 
Az alábbi oldalon megtalálhatjuk a hozzánk legközelebb eső elemgyűjtő 
helyet: Re'lem gyűjtőhelyek 
GYÓGYSZER 
Ne dobjuk ki a többi hulladékkal, mert veszélyes hulladéknak minősül és 2006. január 
1-től minden gyógyszertárban visszaveszik régi, lejárt gyógyszereinket.  
ÉTOLAJ / FÁRADT OLAJ 

http://www.electro-coord.hu/web/gyujtopontok
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hulladekudvar
http://www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek


Az összegyűjtött használt étolajat és fáradt olajat leadhatjuk a lakossági 

hulladékudvarokban és egyes benzinkutaknál is. Az alábbi linkeken 
tájékozódhat melyik benzinkútnál tudja leadni a használt olajat. 

Étolaj: Mol oldala 
Fáradtolaj Mol oldala 
Forrás: Kvvm mit gyűjtsek 
2013. április elejétől Budapesten a Fővárosi Közterület-fenntartó zRt. (FKF) 
folyamatosan kiterjeszti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszert. Ez azt 
jelenti, hogy a lakóingatlanoknál a papír, valamint a műanyag és fém hulladékok 
együtt kerülnek begyűjtésre. A szolgáltatás keretében Budapest társasházas 
övezeteibe 240 literes, a kertvárosi, családi házas területeire 120 literes tartályokat 
helyez ki. Igen, ez nagyon sok ingatlant jelent és gyűjtőt. 
Ezt a lépést, azért dolgozta ki a Főváros Önkormányzata, mert a szelektív 
hulladékgyűjtési szigetek által összegyűjtött és újrahasznosított hulladék nem érte el 
azt a mennyiséget, amit az Európai Uniós jogszabályok kötelezővé tesznek. 

  

 

http://jovoujratoltve.hu/boldogolaj#8
https://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas/motorosok/szolgaltatasaink/faradt-olaj-atvetel-motorosok
http://www.kvvm.hu/szelektiv/mit_gyujtsek.php

