
 
 

Újrahasznosítás libajáték 
 

    

1.sz. Függelék 

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLY: a műanyag zsugorfóliát vagy csomagolást (akár étel, ital, 

termékek, árucikkek csomagolására használatos stb.), a műanyag zacskót, a 

műanyag tányérokat vagy poharakat, illetve a hungarocelldarabokat a műanyagokat 

gyűjtő szemetesbe kell dobni. 

Mindig a műanyagokat gyűjtő szemetesbe kerül a tárgy, ha az alábbi szimbólumok 

valamelyike van rajta: 

 

Soha nem kerül a műanyagokat gyűjtő kukába a tárgy (helyette speciális 

gyűjtőpontra kell vinni), ha az alábbi szimbólumok valamelyike látható rajta: 
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• műanyag ásványvizes- vagy üdítős palackok 

• buborékfóliák és csomagolásra használt 

műanyag légzsákok 

• mosószerek, folyékony szappanok és hasonló 

anyagok műanyag flakonjai  

• műanyag buborékfóliák 

• műanyag zacskók és mappák 

• műanyag élelmiszer-csomagolások 

• műanyag poharak és tányérok 

• megmunkálatlan hungarocelltömbök és -darabok 

 

 lavórok és vödrök → háztartási hulladék (csak eladás után 

használják más tárgyak vagy folyadékok tárolására) 

 műanyag evőeszközök → háztartási hulladék (az 

újrahasznosító üzemek nincsenek felszerelve ezek 

válogatására és feldolgozására) 

 konyhai kesztyűk → háztartási hulladék 

 szövegkiemelő tollak → háztartási hulladék 

 vonalzók és derékszögű vonalzók → háztartási hulladék 

 játékok és labdák → háztartási hulladék 

 CD-k, DVD-k és Blu-Ray lemezek → háztartási 

hulladék (műanyag és fém keveréke, és nagyon 

nehéz lenne az egyes összetevőket 

hasznosítani) 

 elektronikus berendezések → gyűjtőpontok (minden elektronikus eszköz és 

áramkör ritka és értékes anyagokat tartalmaz, amelyeket hasznosítani kell) 
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ÁLTALÁNOS SZABÁLY: üvegpalackokat vagy befőttes üvegeket, italok vagy ételek 

fémdobozait, alumínium tálcákat vagy alumínium fóliadarabokat vagy kiürült 

szórópalackokat az üveget és alumíniumot gyűjtő szemetesbe kell dobni. 

Mindig az üveg- és alumíniumkukába kerül a tárgy, ha az alábbi szimbólumok 

valamelyike látható rajta: 

 

 
Soha nem kerül az üveget és alumíniumot gyűjtő kukába egy tárgy (helyette speciális 

gyűjtőpontra kell vinni), ha az alábbi szimbólumok valamelyike látható rajta: 
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 ásványvizes vagy üdítősüvegek 

 lekváros, szószos és befőttesüvegek 

 fém kupakok (sörösüvegekről és 

üvegpalackokról) 

 konzervdobozok (italos, bab-, tonhal- vagy állati eredetű konzerv 

élelmiszerek dobozai) 

 sütéshez használt alumínium tálcák és fóliák 

 kiürült a spray-s dobozok vagy sűrített levegős kannák 

 

 

 

 izzók és neoncsövek → gyűjtőpontok (számos anyagot tartalmaznak, amelyek 

egy részét speciális eljárással kell újrahasznosítani, üveg összetevőjük eltér 

attól, amit az általános újrahasznosító üzemek fel tudnak dolgozni) 

 gyógyszerek és parfümök üvegtégelyei → háztartási hulladék (üveg 

összetevőjük eltér attól, amit az általános újrahasznosító üzemek fel tudnak 

dolgozni) 

 tükrök → háztartási hulladék, gyűjtőpontok, ha nagyméretű 

 kristály és hőállóedények (jénai és Pyrex tálak) → háztartási hulladék 

 kerámia és üvegkerámia tárgyak → háztartási hulladék 

 Ablak- és autóablaküvegek → gyűjtőpontok 
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ÁLTALÁNOS SZABÁLY: a papírlapokat, papírdarabokat vagy kartonpapírdarabokat 

(kivéve, ha vegyi anyagokkal vagy zsírokkal kezelték vagy impregnálták, vagy fémet 

vagy műanyagot is tartalmaznak) a papírgyűjtő szemetesbe kell dobni. 

 

 papírlapok (akkor is, ha  kézzel írott vagy 

nyomtatott szöveget tartalmaz) 

 könyvlapok (kivéve, ha műanyag felületű) 

 kártyák, kartonok és kartondobozok 

 borítékok (akkor is, ha ablakosak) 

 

 

 

 

 eladási bizonylatok → háztartási hulladék (a blokkok vegyszerekkel kezelt hőpapírra 

vannak nyomtatva, ezért nem újrahasznosíthatók) 

 

 papírtányérok → háztartási hulladék (nem csak papírból vannak, felületük 

különböző anyagokkal van laminálva, nem oldható, nem komposztálható) 

 

 fotópapír, átlátszó és lágyított papír → háztartási 

hulladék (vegyi anyagokat és/vagy különböző, 

potenciálisan mérgező anyagokat tartalmazó 

laminátumokat tartalmaznak) 

 

 papírtörlők, papírzsebkendők, törlőkendők és WC-

papír (fehér vagy csak apró díszítéssel) → szerves 

hulladék (szerkezetük nem teszi lehetővé az oldást, 

de még komposztálhatók) 
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 papírtörülközők, törlőkendők, nedvszívó kendők és 

WC-papír (színezett vagy vegyszerbe áztatott) → 

háztartási hulladék (a színezésükre gyakran 

fémpigmenteket használnak, ami miatt nem 

biztonságos a komposztálásuk) 

 

 nedves törlőkendők → háztartási hulladék 

(kemikáliával átitatottak, így nem is komposztálhatók) 

 zsíros pizzásdobozok → szerves hulladék (a 

felszívódott zsírok akadályozzák az oldást, de kis 

darabokban kidobva még komposztálhatók) 

 nem szőtt textíliák → háztartási hulladék (hacsak 

másképp nincs feltüntetve, olyan műanyagból 

készülnek, amely nem biológiailag lebontható vagy 

újrahasznosítható műanyagként) 
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ÁLTALÁNOS SZABÁLY: a biológiailag lebomló anyagokat, amelyek nem tartalmaznak 

mérgező vagy környezetre veszélyes vegyszereket a szerves hulladékot gyűjtőbe 

szemetesbe kell dobni. 

Soha nem kerül a szerves hulladékgyűjtőbe egy tárgy (helyette speciális 

gyűjtőpontra kell vinni), ha az alábbi szimbólumok valamelyike látható rajta: 

 

 

 emberi élelmiszer vagy állateledel, akkor is, ha lejárt (a csomagolást 

természetesen a megfelelő szelektív szemétgyűjtőbe kell kidobni) 

 fa fogpiszkáló és jégkrémpálcikák 

 levelek, virágok, fű és kisebb ágak (kis mennyiségben) 

 biológiailag lebomló zacskók és palackok 

 papírtörülközők, zsebkendők, nedvszívó 

papír és WC-papír (fehér vagy csak kis 

díszítéssel) 

 zsíros pizzásdobozok (darabokra tépés 

után) 
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• zsírmentes folyadékok → szennyvízcsatornarendszer 

• étolajok (használt vagy nem) → leadóhely (Palackokba kell gyűjteni és egy 

kijelölt gyűjtőhelyre kell elvinni. Mosogatóba, WC-be vagy csatornába NEM 

SZABAD leönteni) 

• kezelt vagy festett fa → leadóhely 

(a fafestékek és pácok általában 

mérgezőek) 

• bőr cikkek → háztartási hulladék (a 

cserzést követően a bőr hihetetlenül 

ellenállóvá válik, és biológiailag már 

nem lebontható, mint a normál 

szerves szövet) 

• cigaretta és cigarettacsikk → háztartási hulladék (a 

cigarettához használt szűrők és papírok nem lebomló és 

potenciálisan mérgező anyagokat tartalmaznak) 

• pelenkák és felnőtt pelenkák → háztartási hulladék 

(potenciálisan mérgező anyagokat tartalmaznak) 

• nagy mennyiségű levél, virág, fű és ágak → lerakóhely 

(a szokásos szelektív hulladékgyűjtés nem alkalmas ezek 

kezelésére) 
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ÁLTALÁNOS SZABÁLY: speciális leadóhelyre vagy gyűjtőhelyre kell vinni a nagyon 

nagyméretű tárgyakat, a mérgező vagy speciális hulladékokat, a kábeleket vagy 

bármilyen elektronikus eszközt és bármit, ami különösen veszélyes vagy értékes 

újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. 

 

  

 

Néhány folyadék kivételével, amelyek a rendeltetésszerű használata szerint biztonságosan 

leönthetők a lefolyóba (például mosó- és fertőtlenítőszerek), mindent, ami ezen 

szimbólumok bármelyikét tartalmazza, egy lerakóhelyre vagy egy erre kijelölt gyűjtőhelyre 

kell vinni: 

 

A speciális leadóhelyeket és gyűjtőpontokat az adott országtól és a helyi jogszabályoktól 

függően nagyon eltérően alakítják ki és szervezik meg. Mindig ellenőrizze hogy a 

településén vagy környéken hol találhatók a lerakóhelyek, hogy pontosan tudja, hová kell 

vinnie vagy hol kell kidobnia azokat a hulladékokat, amelyek egyik szelektív hulladékgyűjtő 

kukába sem dobhatók. 


