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A hulladékgazdálkodás a keletkezett hulladékkal kapcsolatos tevékenységek rendszerét foglalja
össze, amibe beletartozik a hulladék kezelése-ellenőrzése, begyűjtött anyagok mennyiségének és
veszélyességének csökkentése, a kezelő létesítmények üzemeltetése, valamint ezek folyamatos
ellenőrzése.

Egy átlagos fogyasztó az Európai Unióban évente 4,8 tonna hulladékot  
termel.*

Ez a mennyiség kb. 3 személyautó súlyával megegyező.

~ = /
Az anyagok állandó körforgásban vannak, így célul kell kitűznünk amellett,
hogy csökkentjük hulladékfelhasználásunkat, a keletkezett hulladékot hasznosítanikell.

* Forrás:Eurostat

A hulladékgazdálkodásról érthetően és röviden



 A modern hulladékgazdálkodás alapvető elve az ún. hulladékpiramissal  
szemléltethető. A hierarchia meghatározza a hulladékkezelés módjait,  
sorrendbe állítva azokat aszerint, hogy környezeti szempontból  
mennyire károsak. Az Európai Unióban is általánosan elfogadott  
hulladékhierarchia legfelső fokán a megelőzés áll, melyet hulladék  
minimalizálása, majd az újrahasználat, hasznosítás, illetve az  
energetikai hasznosítás, végső soron pedig a hulladékártalmatlanítás  
(lerakás) követ.

 Eszerint hulladékgazdálkodásban a legjobb megoldást a hulladék  
keletkezésének megelőzése, illetve minimális szinten tartása jelenti,  
ha erre nincs lehetőség, akkor törekedni kell az újrahasználat, az  
újrafeldolgozás vagy a hulladékhasznosítás, energetikai hasznosítás  
megvalósítására és csak legvégső esetben, illetve bizonyos  
hulladéktípusok esetében célszerű és javasolt a hulladék lerakóban  
történő végleges elhelyezése.

Modern hulladékgazdálkodás

Kép forrása: humusz.hu



Miért keletkezik ennyi hulladék aháztartásunkban? 

Legalább heti, de sokszor napi szinten járunk boltba. Legközelebbi vásárlásod  
alkalmával figyeld meg mennyi csomagolóanyagot teszel bele a kosaradba az  
élelmiszerrel együtt. Ez természetes, hiszen a csomagoló anyag megóvja a  
termékeket a kórokozóktól, a mehanikai sérüléstől, de sok esetben az élelmiszer  
fogyaszthatóságának idejét is megnöveli.

Tipp: Vásárolj csomagolásmentes boltokban, vagy a gyümölcsöket és a 
zöldségeket műanyagzacskó helyett tedd függönyanyagból készült zsákba.

A csomagolás hasznos, hiszen így kevesebb élelmiszert dobunk ki a kukába.  
Amire figyelnünk kell az az, hogy ezeket hasznosítsuk újra és a keletkezett  
hulladékokat szelektíven gyűjtsük! 

Tipp: Annak érdekében, hogy kevesebb lejárt terméket dobj ki a hűtőből, egy  
papírra mindig írd fel a hűtőbe helyezett termékek lejárati dátumát, hogy  
emlékeztessen, tudd mit kell előbb felhasználni/megenni!



Újrafelhasználás
 Sok gyártó a csomagolóanyagot  

már úgy tervezi, hogy több  
alkalommal is feltudjuk  
használni, ne dobjuk ki, ha a  
termék elfogyna belőle.

 Újrafelhasználásnál az adott  
terméket, csomagolást átalakítás  
nélkül ugyanarra a feladatra  
használják, mint amire eredetileg  
gyártották.

Mi a különbség azújrafelhasználás  
és az újrafeldolgozás között?

Újrafeldolgozás
 Anyagában történő hasznosítás  

történik, vagyis a hulladékból újra  
terméket állítanak elő



Ügyfélszolgálatunkon az alábbi zsákokat lehet kérni:

• Megvásárolható
• Zöld hulladék gyűjtésére

• Ingyenes
• Járat osztja
• Zöld hulladék  

gyűjtésére
• Egyszerre  

maximum 2 db-ot  
lehet kitenni

• Ingyenesen
kérhető

• Újrahasznosítható  
hulladékok  
gyűjtésére
(papír, fém és
italos karton)

• Megvásárolható
• Kommunális hulladék

gyűjtésére
• Többletthulladék

esetén
• Ártalmatlanítás és  

elszállítás díját  
tartalmazza

• Üdülő ingatlanoknál,
akik nem használnak
gyűjtőedényt

• Heti 1 db biztosított
(szerződésnek
megfelelően)



Szelektív hulladékgyűjtés

 Közszolgáltatás kereteink belüli tevékenység

 Szempont az ügyfél kényelme, házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés

 Járatterv szerinti, ingatlanok előtti gyűjtés

 Sárga színű zsákok DTkH emblémával ellátva

 Zsákok térítésmentes biztosítása

Ügyfélszolgálaton kérhető



Szelektív hulladékgyűjtés

A szelektíven gyűjtött hulladékok szinte 100%-ban újrahaszosíthatók!

Kép forrása: kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu



Mi kerülhet a sárgazsákba?

 Papír

 Műanyag

 Fém



Mire kell még figyelni?

Kép forrása: https://www.nestle.hu/

https://www.nestle.hu/


Mit NE tegyünk a zsákba?



Mi történik ha mégsem öblögetem el? 
A szennyeződés miatt már nem hasznosíthatók újra a  
szelektíven gyűjtött hulladékok. 

Flakonokat, ételes dobozokat, olajos palackokat öblítsük el,  
mielőtt a zsákba helyezzük!



PET palackok újrahasznosítására ötletek gyerekeknek

Képek forrása: Pinterest



Hulladék begyűjtése, 
háztartásokban keletkező hulladékok összetétele

Kép forrása: www.okopack.hu

http://www.okopack.hu/


Szelektív hulladékgyűjtés számokban

Házhoz menő szelektív gyűjtésből származó hulladék mennyisége: 19%
• A DTkH által begyűjtött hulladéknak csupán 19%-a a szelektíven gyűjtött.

Közösen tehetünk azért, hogy ez a szám magasabb legyen!

2,00% 19,42%

2,97%
2,06%

13,92%

36,55%

23,08%

papír műanyag fém társított üveg papír vál.maradék



A szelektív hulladék válogatása

Egyik hulladékválogató telepünk Cegléden működik.



1. A telepre beérkezett hulladékot egy nagy befogadó csarnokba helyezik el.



2. Innen kézi erővel egy szalagra kerül a hulladék, amely válogatásra továbbítja.



3. A válogatás előtt egy „mosógépdobra” hasonlító szerkezetbe kerül a  
hulladék, ahol a nem újrahasznosítható darabok lehullanak.



4. A válogatás kézi erővel történik, ahol a szétválogatott hulladékokat 
külön tárolóedényekbe dobják.



5. A hulladék között maradt fémeket a szalag végén egy elektromágnes válogatja ki.



6. A szétválogatott frakciók külön tárolórekeszekbe kerülnek, majd  
onnan frakciónként bálázzák őket.



7. A bálázógép nagy bálákba összepréseli a hulladékot.



8. Az elkészült bálák továbbértékesítésre kerülnek.



Mit vihetünk a hulladékudvarba?

• Hulladékudvarokban nagyobb mennyiségű szelektív hulladékot is 
letudunk adni!

• Hungarocell

• Veszélyes, speciális kezelést igénylő hulladékok:

 Elektronikai hulladék
 Használt sütőolaj, fáradtolaj és flakonjaik
 Világítótestek, fénycsövek
 Akkumulátorok, elemek
 Zöldhulladék
 Gumiabroncs – hulladék
 Építési hulladék



www.dtkh.hu/edukacio

http://www.dtkh.hu/edukacio
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