
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS SZABÁLYAI
A szelektív hulladékgyűjtés azt jelenti, hogy a különböző anyagú hulladékokat külön gyűjtjük.
Ez a gyakorlatban úgy valósulhat meg, hogy a megvásárolt élelmiszerek és fogyasztási cikkek 
csomagolóanyagát: a papír, műanyag, üveg, fém és italos kartondoboz csomagolást kimosva, 
különválasztva tároljuk, majd szintén az anyaguk alapján elkülönített szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek megfelelő edényeibe dobjuk.
Ma már sok helyen találkozhatunk a házhoz jövő rendszerű szelektív hulladékgyűjtéssel, ami a 
fogyasztók számára a legkényelmesebb. Ez azt jelenti, hogy a társasház, kertes ház szelektív 
edényében folyik a gyűjtés, amit meghatározott napokon ürítenek.
Zsákos gyűjtés esetén a tiszta csomagolóanyagok speciális zsákba kerülhetnek, vidéken sokszor 
találkozunk a szeletív hulladékgyűjtésnek ezzel a formájával.
MIBE, HOGYAN?
•    A KÉK fedelű kukába vagy gyűjtőbe kerül a PAPÍR ALAPÚ HULLADÉK.
Amennyiben valami nem fér bele a kék kukába, vagy esetleg nincsen, akkor gyűjthetjük a 
papírhulladékot egy üres kartondobozban is, illetve a nagyobb méretűeket kitehetjük a kuka mellé 
lapra hajtogatva és zsineggel átkötve.
•    A SÁRGA fedelű gyűjtőedényben gyűjthetjük a MŰANYAG ALAPÚ HULLADÉKOT, vagy erre a 
célra a műanyag szemeteszsák is megfelelő lehet.  (A műanyagok fajtáiról itt olvashatsz bővebben.)
•    A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett ZÖLD színű gyűjtőbe kerülnek a SZÍNES 
ÜVEGEK, természetesen a fedél vagy a kupak nélkül.
•    A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett FEHÉR színű gyűjtőbe dobálhatjuk be a  a fedél
vagy a kupak nélkül FEHÉR ÜVEGeket.
•    A FÉM HULLADÉK gyűjtése lehetséges a szelektív gyűjtőszigetek SZÜRKE konténereiben illetve 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnél a SÁRGA fedelű kukába a műanyag alapú hulladékokkal 
együtt.

A TARTÁLYOKBA AZ ALÁBBI ÖTFÉLE ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKFAJTA BEDOBÁSÁRA VAN LEHETŐSÉG:

GYŰJTŐTARTÁLY 
SZÍNE ÉS 
MEGNEVEZÉSE

MIT DOBHATOK BELE?
MIT NEM SZABAD 
BELEDOBNI?

PAPÍR
• újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek,
• hullámpapírok, csomagolópapírok,
• kartondobozok,

• zsíros, szennyezett 
papírok, műanyag 
borító

• indigó, faxpapír
• használt egészségügyi 

papírok (zsebkendő, 
szalvéta)

• pelenka

MŰANYAG ÉS FÉM

• 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,
• Az alábbi fajta műanyagokat várjuk a sárga és 

szürke szelektív gyűjtőedényeibe:
• PET: 1-es kód
• HDPE: 2-es kód
• LDPE: 4-es kód
• PP: 5-ös kód

• háztartási fémhulladékok (pl. evőeszközök) és 
fémdobozok (italos- és konzervdobozok)

• kiöblített italos kartondobozok (tejes-, 
gyümölcsleves doboz, pl. Tetra Pak)
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• CD-lemez
• vegyszeres, zsíros 

flakonok
• műanyag játékok
• hungarocell

FÉM ÉS MŰANYAG
• ételmaradékkal 

szennyezett 
konzervdobozok

https://www.zoldpolc.hu/muanyagfajtak-es-szelektiv-gyujtesuk


A TARTÁLYOKBA AZ ALÁBBI ÖTFÉLE ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKFAJTA BEDOBÁSÁRA VAN LEHETŐSÉG:

FEHÉR ÜVEG
• átlátszó öblösüvegek: befőttes üvegek, italos 

üvegpalackok, bébiételes üveg

• síküvegek: 
ablaküveg, tükör

• villanykörte, 
neoncső

• hőálló üvegtál
• szemüveg lencséje
• orvosságos és 

veszélyes anyagokat
tartalmazó üvegek

SZÍNES ÜVEG
• színes öblösüvegek: borosüvegek, 

pezsgősüvegek, sörösüvegek

• porcelán, kerámia
• orvosságos és 

veszélyes anyagokat
tartalmazó üvegek

Vannak olyan szelektíven gyűjthető hulladékok, amelyeket a gyűjtőedényben nem, a 
hulladékudvarokban viszont leadhatunk. Ilyenek pl. a hungarocell, neoncső, különböző izzók, 
elektronikai hulladékok (megjavíthatatlan háztartási eszközök), kábelek, használt sütőolaj, elem, 
veszélyes hulladékok (pl. festékek).
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