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Az élelmiszerek csomagolásának legfontosabb szerepe, hogy 
megóvja a termékek minőségét és biztosítsa a termékbiztonságot 
a minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idő végéig – ezért  
az anyagát minden esetben a termékek jellemzőihez és a tárolási, 
szállítási igényekhez igazítják. A csomagolás ezen túl megfelelő 
információkkal látja el a vásárlót a termék összetételére, 
tápértékére és származására vonatkozóan.
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-  Kellő védelem a különböző környezeti (átnedvesedés, penészedés, fertőződés, fény stb.) és fizikai 
hatások (ütések, nyomódások) ellen.

-  Szállítás és raktározás módja és körülményei Bármilyen rövid ellátási láncról beszélünk, a terméket 
számtalan hatás érheti, míg a gyárból a boltokon keresztül eljut a fogyasztó asztaláig. 
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A műanyag  
nem ellenség

A műanyag könnyen alkalmazható, felhasználóbarát 
csomagolóanyag, amely sokszor higiénikusabb és 
élelmiszer-biztonsági szempontból praktikusabb 
más anyagoknál, ezért több fajtáját alkalmazzák  
az élelmiszeriparban csomagolásként. 
A műanyagok nagy része újrahasznosítható,  
persze csak akkor, ha van megfelelő technológia  
az adott országban, és a vásárlók szelektíven  
gyűjtik a hulladékot.
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az adott országban, és a vásárlók szelektíven  
gyűjtik a hulladékot.

Papír, üveg, fém A műanyaghoz hasonlóan természetesen megvan az előnye a többi 
csomagolóanyagnak is. 

Az üveg kitűnő védelmet biztosít a nedvesség és az oxigén ellen, 
merevsége és súlya miatt azonban sérülékenyebb és veszélyesebb mind 
a gyártás, mind a szállítás és értékesítés során. Szinte korlátlanul, 100 
százalékosan újrahasznosítható minőségvesztés nélkül. Ez alkalmassá 
teszi arra, hogy újrahasznosított állapotban is csomagolóanyag 
készüljön belőle.
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teszi arra, hogy újrahasznosított állapotban is csomagolóanyag 
készüljön belőle.

Az alumínium tökéletes védelmet biztosít a nedvesség, az oxigén és 
a fény ellen, így sokáig frissen tartja a terméket, és megőrzi az ételek, 
italok aromáját. Használata igen elterjedt, élelmiszeripari csomagolás-
ként leginkább kávékapszulaként, konzerv- és üdítősdobozként, illetve 
fóliaként találkozunk vele. Rendkívül tartós és korlátlan alkalommal 
újrahasznosítható, így hosszú ideig körforgásban tartható. Azért, hogy az 
alumínium ne lépjen reakcióba az élelmiszerrel, legtöbbször polimeralapú 
bevonattal együtt alkalmazzák élelmiszer-csomagolásként. Ez bizonyos 
esetekben megnehezítheti az újrahasznosítást.
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A papír- és rostalapú csomagolóanyagok áteresztő képessége igen 
nagy, önmagukban a környezeti hatások ellen nem nyújtanak védelmet. 
Ezért leginkább kereskedelmi vagy logisztikai csomagolásként 
használják, esetleg más anyaggal bevonva. A világon szinte mindenhol 
újrahasznosítják, ez azonban az alapanyag bizonyos mértékű 
minőségvesztésével jár. 
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A kombinált anyagból készült csomagolások, például a Tetra Pak 
tejes- és üdítős-dobozai komplex védelmet nyújtanak. Ezeket is lehet 
szelektíven gyűjteni, mindig a helyi ajánlásnak megfelelő helyre (a 
szolgáltatótól függően vagy a műanyagok, vagy a papírok közé) kell dobni.
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A háztartásokban termelt műanyaghulladék legnagyobb része az élelmiszerek csomagolóanyagaiból származik, 
ezért az Európai Unió Körforgásos Gazdasági Csomagjában kitűzött cél, hogy 2030-ra a csomagolási hulladékok 
75 százaléka, illetve a lakossági hulladék 65 százaléka újrafeldolgozható legyen. 

 MIT TEHETÜNK VÁSÁRLÓKÉNT? 

A bolygó környezeti terhelésének csökkentéséért a nagyvállalatok, a jogalkotók és 
a szabályozó hatóságok mellett a fogyasztók is rengeteget tehetnek, hiszen tudatos 
vásárlói magatartással nemcsak a káros környezeti hatásokat küszöbölhetik ki, 
hanem a vállalatok működésének irányát is megszabják.
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75 százaléka, illetve a lakossági hulladék 65 százaléka újrafeldolgozható legyen. 

 MIT TEHETÜNK VÁSÁRLÓKÉNT? 

Te kérsz  
nejlonzacskót? 

Melyik kiszerelést  
válasszuk? 

Ismerjük meg  
a gyártókat!

Igenis tudjuk befolyásolni, hogy mennyi és milyen műanyagot 
használunk. Vásárlóként például vissza tudunk hatni a termelésre! 
Kerüljük az egyszer használatos, könnyen szakadó műanyag zacs-
kókat. Helyettük használjunk olyan csomagolóanyagokat, amelyek 
újrahasznosíthatók vagy újrafeldolgozott alapanyagból készülnek.

Az egy fogyasztásra készült, egyadagos kiszerelés előnye, hogy  
kevesebb ételhulladék keletkezik, így hozzájárulhat az élelmiszer- 
pazarlás csökkentéséhez, míg a nagyobb, családi kiszerelések  
csomagolásához sok esetben arányaiban kevesebb csomagoló-
anyagot használnak fel.

Szánjunk időt arra, hogy megismerjük a márkákat és a termékeket!  
Ne érzelmi alapon döntsünk, hanem járjunk utána az összetevőknek,  
a gyártó tevékenységének, az előállítás körülményeinek.
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Mire jó a többször 
használatos  
zöldségtasak?

Alma Dél- 
Amerikából?

Vásárlásaink során használjunk inkább 
többször használatos tasakokat nemcsak 
a zöldségek és a gyümölcsök, hanem 
a pékáruk esetében is. Ilyen tasakokat 
ma már minden SPAR és INTERSPAR 
áruházban vehetünk. 

Ha tehetjük, válasszunk a régióban termő 
idénygyümölcsök és zöldségek közül.  
Ezeknek nem kell átszelniük az óceánt, 
hogy eljussanak hozzánk.



Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer-
hulladék keletkezik, melynek jelentős része elkerülhető lenne. 
Ennek körülbelül egyharmada a háztartásokban termelődik.

ÉLELMISZER-
PAZARLÁS
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Hogyan menthetők 
meg az élelmiszerek? 

Vásárlás előtt mindig írjunk bevásárlólistát, és tényleg csak a 
szükséges élelmiszereket vegyük meg. Figyeljük a termékek 
fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idejét, és mindig 
a rövidebb szavatosságú terméket fogyasszuk el vagy 
használjuk fel először. 
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A minőségmegőrzési idő 
(vagy angolul Best before-jelölés) 
olyan termékeken szerepel, melyeket 
a jelzett időponton túl sem kockáza-
tos elfogyasztani. Az ilyen jelöléssel 
ellátott tartós élelmiszerek a lejárati 
időt követően is fogyaszthatók, ha 
bontatlan csomagolásban és a gyártó 
által megadott körülmények között 
tároljuk őket. Ezek jellemzően  
csokoládék, levesporok, üveges 
szószok vagy a reggelizőpelyhek.

A fogyaszthatósági idő 
(vagy angolul Use by-felirat) viszont azt mutatja meg, 
hogy az adott élelmiszert meddig szabad elfogyasztani, 
tehát ezen az időponton túl a nemkívánatos mikrobio-
lógiai változások miatt már káros lehet az egészségre, 
még akkor is, ha betartottuk a meghatározott tárolási 
előírásokat. Ilyen jelöléssel találkozhatunk például  
a gyorsan romló élelmiszerek, mint a tejtermékek (sava-
nyodás, túrósodás), pékáruk és cukrászati készítmények 
(nyúlósodás, penészesedés, erjedés) vagy friss húsáruk 
(kellemetlen szag, nyálkásodás, előcsomagolt termék 
esetében látványos gázképződés) csomagolásán.



Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer-
hulladék keletkezik, melynek jelentős része elkerülhető lenne. 
Ennek körülbelül egyharmada a háztartásokban termelődik.

ÉLELMISZER-
PAZARLÁS

Hogyan menthetők 
meg az élelmiszerek? 
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szükséges élelmiszereket vegyük meg. Figyeljük a termékek 
fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idejét, és mindig 
a rövidebb szavatosságú terméket fogyasszuk el vagy 
használjuk fel először. 

Melyik  
élelmiszerhulladék 
küszöbölhető ki, és 
melyik nem?

Egyes növényi vagy állati részek (tojáshéj, magok, csontok 
stb.) emberi fogyasztásra alkalmatlanok, ezért óhatatlanul is 
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A minőségmegőrzési idő 
(vagy angolul Best before-jelölés) 
olyan termékeken szerepel, melyeket 
a jelzett időponton túl sem kockáza-
tos elfogyasztani. Az ilyen jelöléssel 
ellátott tartós élelmiszerek a lejárati 
időt követően is fogyaszthatók, ha 
bontatlan csomagolásban és a gyártó 
által megadott körülmények között 
tároljuk őket. Ezek jellemzően  
csokoládék, levesporok, üveges 
szószok vagy a reggelizőpelyhek.

A fogyaszthatósági idő 
(vagy angolul Use by-felirat) viszont azt mutatja meg, 
hogy az adott élelmiszert meddig szabad elfogyasztani, 
tehát ezen az időponton túl a nemkívánatos mikrobio-
lógiai változások miatt már káros lehet az egészségre, 
még akkor is, ha betartottuk a meghatározott tárolási 
előírásokat. Ilyen jelöléssel találkozhatunk például  
a gyorsan romló élelmiszerek, mint a tejtermékek (sava-
nyodás, túrósodás), pékáruk és cukrászati készítmények 
(nyúlósodás, penészesedés, erjedés) vagy friss húsáruk 
(kellemetlen szag, nyálkásodás, előcsomagolt termék 
esetében látványos gázképződés) csomagolásán.



Konyhai szer-
ves hulladék

gyümölcs, 
zöldség, krumpli, 
tojáshéj (össze-
törve), kávézacc, 
teafilter tartalma 
(maga a filter nem), 
elszáradt virág

Kerti  
zöldhulladék

lehullott gyümölcs 
és zöldség, ágak, 
gallyak, lomb, 
fűnyesedék,  
kerti gaz

Egyéb  
növényi 
hulladék  
kis mennyi-
ségben

kezeletlen fa 
aprítva, papír

Főtt  
ételmaradék

Állaga miatt 
másképp bomlik, 
rothadást okozhat.

Kenyér Hús, csont Olaj,  
zsírmaradék 

Más nem 
lebomló 
anyagok

Mi mehet  
a komposztba? 

Mi nem mehet  
a komposztba?

Komposztálás Az emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszerek hulladékká válnak. Ilyenkor környezetbarát 
megoldásként jöhet szóba a komposztálás, melynek során a mikro- és makroorganizmusok 
lebontják az elkülönítetten gyűjtött szerves hulladékot. A komposztálás végterméke a komposzt, 
amely növények számára értékes tápanyagokat tartalmaz.

ÉLELMISZER-
PAZARLÁS



** Ahol van szürke és sárga kuka is, ott külön gyűjtjük a műanyagot és a fémet. Ha csak sárga kuka van, ott a két anyagot együtt gyűjtjük.

 MIT MELYIK 
KUKÁBA GYŰJTSÜNK?*

Mire 
figyeljünk?
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 Papír alapú hulladék
Újság, könyv, tiszta csomagolópapír, összehajtott papír- és kartonpapír dobozok, füzetek, hullámpapírok, 
irodai papírhulladék, telefonkönyvek, szórólapok, reklámkiadványok. Budapesten ide gyűjtjük az italos 
(pl. a tejes  és gyümölcsleves) kartondobozokat is. A műanyag kiöntő részt nem kell eltávolítani róluk, 
elég, ha csak a kupakot dobjuk a műanyagok közé!

 Műanyag és fém alapú hulladék
Műanyag: ásványvizes, üdítős stb. PET-palackok elöblítve és kilapítva, és ezek lecsavart kupakjai, elöblített 
tejfölös- és joghurtospoharak, szennyezetlen műanyag szatyrok, tasakok (pl. genoterm), fóliák, buborékfólia, 
elöblített flakonok (pl. samponos, mosószeres), PET, HDPE, LDPE, PP, illetve egyes PS jelzésű műanyagok.
Fém: kiöblített és kilapított konzervdobozok (pl. állateledel), üdítős, sörös fém- és alumíniumdobozok,  
alufólia, fém zárófedelek és kupakok (pl. bébiétel, befőtt), evőeszközök, gemkapocs, tűzőgép tűje.**

 Színes üveghulladék
Színes öblösüvegek: borosüveg, pezsgősüveg, sörösüveg, röviditalos üveg.

 Fehér üveghulladék
Átlátszó öblösüvegek: befőttesüveg, bébiétel, italosüveg (bor, rövidital stb.).



** Ahol van szürke és sárga kuka is, ott külön gyűjtjük a műanyagot és a fémet. Ha csak sárga kuka van, ott a két anyagot együtt gyűjtjük.

Mi nem gyűjthető szelektív hulladékgyűjtőbe?
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Zsíros, szennyezett, ételmaradékos papírok (pl. pizzásdoboz), hőpapírok 
(blokk, nyugta), közlekedési jegyek, sorszámok, indigó, faxpapír, hasz-
nált egészségügyi papír (zsebkendő, szalvéta, betét), pelenka, műanyag 
borító és egyéb összetett anyagok, vagy olyan műanyag réteggel bevont 
papírcsomagolások, mint az elviteles kávéspohár.

 Papír alapú hulladék
Újság, könyv, tiszta csomagolópapír, összehajtott papír- és kartonpapír dobozok, füzetek, hullámpapírok, 
irodai papírhulladék, telefonkönyvek, szórólapok, reklámkiadványok. Budapesten ide gyűjtjük az italos 
(pl. a tejes  és gyümölcsleves) kartondobozokat is. A műanyag kiöntő részt nem kell eltávolítani róluk, 
elég, ha csak a kupakot dobjuk a műanyagok közé!

 Műanyag és fém alapú hulladék
Műanyag: ásványvizes, üdítős stb. PET-palackok elöblítve és kilapítva, és ezek lecsavart kupakjai, elöblített 
tejfölös- és joghurtospoharak, szennyezetlen műanyag szatyrok, tasakok (pl. genoterm), fóliák, buborékfólia, 
elöblített flakonok (pl. samponos, mosószeres), PET, HDPE, LDPE, PP, illetve egyes PS jelzésű műanyagok.
Fém: kiöblített és kilapított konzervdobozok (pl. állateledel), üdítős, sörös fém- és alumíniumdobozok,  
alufólia, fém zárófedelek és kupakok (pl. bébiétel, befőtt), evőeszközök, gemkapocs, tűzőgép tűje.**

 Színes üveghulladék
Színes öblösüvegek: borosüveg, pezsgősüveg, sörösüveg, röviditalos üveg.

 Fehér üveghulladék
Átlátszó öblösüvegek: befőttesüveg, bébiétel, italosüveg (bor, rövidital stb.).



** Ahol van szürke és sárga kuka is, ott külön gyűjtjük a műanyagot és a fémet. Ha csak sárga kuka van, ott a két anyagot együtt gyűjtjük.
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Zsíros, szennyezett, ételmaradékos papírok (pl. pizzásdoboz), hőpapírok 
(blokk, nyugta), közlekedési jegyek, sorszámok, indigó, faxpapír, hasz-
nált egészségügyi papír (zsebkendő, szalvéta, betét), pelenka, műanyag 
borító és egyéb összetett anyagok, vagy olyan műanyag réteggel bevont 
papírcsomagolások, mint az elviteles kávéspohár.

Kazetta, CD, műanyag játékok, fogkefe, fémbelsejű fóliák (pl. csipszes- 
zacskók), habtálcák, hungarocell, ételmaradékokkal vagy vegyszerrel 
szennyezett, elöblítetlen műanyag és fémdobozok, gyógyszereslevél.  
Az úgynevezett lebomló műanyagok sem gyűjthetők a többi 
műanyaggal együtt!

 Papír alapú hulladék
Újság, könyv, tiszta csomagolópapír, összehajtott papír- és kartonpapír dobozok, füzetek, hullámpapírok, 
irodai papírhulladék, telefonkönyvek, szórólapok, reklámkiadványok. Budapesten ide gyűjtjük az italos 
(pl. a tejes  és gyümölcsleves) kartondobozokat is. A műanyag kiöntő részt nem kell eltávolítani róluk, 
elég, ha csak a kupakot dobjuk a műanyagok közé!

 Műanyag és fém alapú hulladék
Műanyag: ásványvizes, üdítős stb. PET-palackok elöblítve és kilapítva, és ezek lecsavart kupakjai, elöblített 
tejfölös- és joghurtospoharak, szennyezetlen műanyag szatyrok, tasakok (pl. genoterm), fóliák, buborékfólia, 
elöblített flakonok (pl. samponos, mosószeres), PET, HDPE, LDPE, PP, illetve egyes PS jelzésű műanyagok.
Fém: kiöblített és kilapított konzervdobozok (pl. állateledel), üdítős, sörös fém- és alumíniumdobozok,  
alufólia, fém zárófedelek és kupakok (pl. bébiétel, befőtt), evőeszközök, gemkapocs, tűzőgép tűje.**

 Színes üveghulladék
Színes öblösüvegek: borosüveg, pezsgősüveg, sörösüveg, röviditalos üveg.

 Fehér üveghulladék
Átlátszó öblösüvegek: befőttesüveg, bébiétel, italosüveg (bor, rövidital stb.).



** Ahol van szürke és sárga kuka is, ott külön gyűjtjük a műanyagot és a fémet. Ha csak sárga kuka van, ott a két anyagot együtt gyűjtjük.
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(blokk, nyugta), közlekedési jegyek, sorszámok, indigó, faxpapír, hasz-
nált egészségügyi papír (zsebkendő, szalvéta, betét), pelenka, műanyag 
borító és egyéb összetett anyagok, vagy olyan műanyag réteggel bevont 
papírcsomagolások, mint az elviteles kávéspohár.

Kazetta, CD, műanyag játékok, fogkefe, fémbelsejű fóliák (pl. csipszes- 
zacskók), habtálcák, hungarocell, ételmaradékokkal vagy vegyszerrel 
szennyezett, elöblítetlen műanyag és fémdobozok, gyógyszereslevél.  
Az úgynevezett lebomló műanyagok sem gyűjthetők a többi 
műanyaggal együtt!

Síküvegek (ablaküveg, tükör), villanykörte, szemüveg,  
neoncső, hőálló üvegtál, porcelán, kerámia, orvosságos és  
veszélyes anyagokat tartalmazó üvegek.

 Papír alapú hulladék
Újság, könyv, tiszta csomagolópapír, összehajtott papír- és kartonpapír dobozok, füzetek, hullámpapírok, 
irodai papírhulladék, telefonkönyvek, szórólapok, reklámkiadványok. Budapesten ide gyűjtjük az italos 
(pl. a tejes  és gyümölcsleves) kartondobozokat is. A műanyag kiöntő részt nem kell eltávolítani róluk, 
elég, ha csak a kupakot dobjuk a műanyagok közé!

 Műanyag és fém alapú hulladék
Műanyag: ásványvizes, üdítős stb. PET-palackok elöblítve és kilapítva, és ezek lecsavart kupakjai, elöblített 
tejfölös- és joghurtospoharak, szennyezetlen műanyag szatyrok, tasakok (pl. genoterm), fóliák, buborékfólia, 
elöblített flakonok (pl. samponos, mosószeres), PET, HDPE, LDPE, PP, illetve egyes PS jelzésű műanyagok.
Fém: kiöblített és kilapított konzervdobozok (pl. állateledel), üdítős, sörös fém- és alumíniumdobozok,  
alufólia, fém zárófedelek és kupakok (pl. bébiétel, befőtt), evőeszközök, gemkapocs, tűzőgép tűje.**

 Színes üveghulladék
Színes öblösüvegek: borosüveg, pezsgősüveg, sörösüveg, röviditalos üveg.

 Fehér üveghulladék
Átlátszó öblösüvegek: befőttesüveg, bébiétel, italosüveg (bor, rövidital stb.).



A csomagolásokon szereplő jelölések segíthetnek eligazodni 
az adott termék és a csomagolás környezeti lábnyomát, így 
az újrafeldolgozhatóságát illetően is.

Mi a teendő, ha egy csomagolás különböző újrafeldolgozhatóságú  
részekből vagy különféle alapanyagokból áll?

Ebben az esetben a csomagolást, ha lehetséges, szét kell szedni, és az újrafeldolgoz-
ható részt a megfelelő szelektív gyűjtőbe, a nem újrafeldolgozható részt pedig  
a kommunális hulladékgyűjtőbe dobni. Ha a szétszedés nem lehetséges, akkor sajnos 
a csomagolás vegyes hulladéknak minősül, és a kommunális gyűjtőbe kell dobni.

T U D T A D ??

   HOGYAN SEGÍT  
  A CSOMAGOLÁS  
 A SZELEKTÍV  
HULLADÉKGYŰJTÉSBEN?



A csomagolásokon szereplő jelölések segíthetnek eligazodni 
az adott termék és a csomagolás környezeti lábnyomát, így 
az újrafeldolgozhatóságát illetően is.

A Tidyman, azaz Kukásember jelölés arra hívja fel a 
figyelmet, hogy ne szemeteljünk, hanem a megfelelő 
helyen gyűjtsük azt. Csak olyan csomagoláson 
használható, amely nem újrahasznosítható. Möbius-
szalaggal együtt nem használható.

Mi a teendő, ha egy csomagolás különböző újrafeldolgozhatóságú  
részekből vagy különféle alapanyagokból áll?
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A csomagolásokon szereplő jelölések segíthetnek eligazodni 
az adott termék és a csomagolás környezeti lábnyomát, így 
az újrafeldolgozhatóságát illetően is.

A Green Dot (Zöld Pont)  jelölést azokban az 
esetekben tüntetik fel a csomagoláson, ha a 
gyártó pénzügyi hozzájárulással támogatja a 
hulladék visszagyűjtését és újrafeldolgozását. 
Önmagában nem számít környezetvédelmi 
címkének és nyilatkozatnak.

A Tidyman, azaz Kukásember jelölés arra hívja fel a 
figyelmet, hogy ne szemeteljünk, hanem a megfelelő 
helyen gyűjtsük azt. Csak olyan csomagoláson 
használható, amely nem újrahasznosítható. Möbius-
szalaggal együtt nem használható.
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Ebben az esetben a csomagolást, ha lehetséges, szét kell szedni, és az újrafeldolgoz-
ható részt a megfelelő szelektív gyűjtőbe, a nem újrafeldolgozható részt pedig  
a kommunális hulladékgyűjtőbe dobni. Ha a szétszedés nem lehetséges, akkor sajnos 
a csomagolás vegyes hulladéknak minősül, és a kommunális gyűjtőbe kell dobni.

T U D T A D ??

   HOGYAN SEGÍT  
  A CSOMAGOLÁS  
 A SZELEKTÍV  
HULLADÉKGYŰJTÉSBEN?



Újrafeldolgozással kapcsolatos  
szöveges nyilatkozatok,  
kijelentések a csomagoláson:
A fogyasztó szempontjából talán ezek a legfontosabbak, 
hiszen egyértelműsítik, hogy miként bánjunk a csomago-
lással. Ezek a szöveges nyilatkozatok tartalmazzák, hogy  
a csomagolás mely része újrahasznosítható (és ha így külön 
kell választani a csomagolás többi részétől). Akkor kerülnek  
a csomagolásra, ha elérhető az adott anyag szelektív  
gyűjtése és újrafeldolgozása.  
A Möbius-szalaggal együtt is szerepelhet. Például így:

Szöveggel: „A csomagolás újrafeldolgozható papírból 
készült.”

 

Hasonlóképpen, amennyiben egy termék részben  
újrafeldolgozott alapanyagból készült, mindig fel kell  
tüntetni a csomagoláson, hogy mekkora mértékben.
Ez az információ azonban nem arra nézve ad útmutatást, 
hogy az adott csomagolást melyik hulladékgyűjtőbe dobjuk!

This PET container 
is made of 30% 
recycled content 
and is recyclable

RECYCLABLE 

PAPER
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This PET container 
is made of 30% 
recycled content 
and is recyclable

RECYCLABLE 

PAPER

Figyeljünk arra, hogy ezek  
közül csak a zölddel jelöltek  
az újrafeldolgozhatók, a többi nem!

 1 – PET – polietilén-tereftalát

 2 – HDPE/PE-HD – nagy sűrűségű polietilén

 3 – PVC – polivinil-klorid

 4 – LDPE/PE-LD – kis sűrűségű polietilén

 5 – PP – polipropilén

 6 – PS – polisztirol

 7 – EGYÉB

1

PET

5

PP

2

HDPE

4

LDPE

3

PVC

7

EGYÉB

6

PS

A 3-as, a 7-es  
és a 6-os egy részét 
(habosított PS)  
a kommunális 
hulladékgyűjtőbe 
kell dobni.
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  HOGYAN TÖRTÉNIK  
 A HULLADÉKOK  
ÚJRAFELDOLGOZÁSA? 

A fólia típusú, flexibilis csomagolóanyagok (mint például az édességpapírok és -zacskók) összetételüket 
tekintve sokfélék lehetnek. A megfelelő termékvédelem érdekében a leggyakoribbak ezek közül a kombinált, 
többrétegű csomagolóanyagok, ezeket azonban nehéz újrafeldolgozni. Az élelmiszeripari szereplők számára 
egy fontos és sürgető kihívás, hogy a fólia típusú csomagolóanyagok esetében is áttérjenek a minél egyszerűbb, 
monopolimer (elsősorban PP és PE) változatok használatára.

Eltávolítják a címkéket,  
a kupakokat, a tetőket, 
és áztatással leoldanak 
minden felszíni 
szennyeződést. 

A megtisztított 
darálékot először 
megolvasztják, majd 
összepréselik, végül 
szálhúzás után pár 
milliméter átmérőjű 
szemcsékre vágják, 
melyet regranulátum-
nak hívunk.

A fólia típusú PE 
és PP csomagoló-
anyagokból készült 
regranulátumot 
általában különböző 
vastagságú zacskók 
és szemeteszsákok 
gyártásához használ-
ják fel.

Az újrafeldolgozás leggyakoribb 
fajtája az úgynevezett 
mechanikus feldolgozás. Ez alatt 
a műanyaghulladék tisztítását, 
újraolvasztását, valamint 
feljavítását értjük, melyek olyan 
gépesített folyamatok során  
történnek, mint a darálás, 
az öblítés és a mosás, a 
szétválasztás, a szárítás,  
az újragranulálás és a formázás. 

A beérkező műanyaghulladékot először 
kézzel szétválogatják. Eltávolítják  
a műanyagok közé keveredett egyéb 
hulladékot – elsőként a fémet, mivel  
ez megrongálhatja a feldolgozóüzem 
berendezését. A műanyagokat nemcsak 
szilárdság alapján, hanem az újrafel-
dolgozott termék minél jobb minősége 
érdekében szín szerint is szétválogatják. 
Végül a műanyagokat alapanyaguk 
típusa szerint is különválogatják.

A hét különböző 
műanyaghulladék- 
fajta közül csak azokat 
dobjuk a szelektív 
gyűjtőbe, melyek  
a lakossági szelektív 
hulladékgyűjtés keretében 
újrafeldolgozhatók  
(1 – PET, 2 – HDPE,   
4 – LDPE, 5 – PP, 6 - PS  
(kivéve habosított PS))! 

Hulladék Mosás, tisztítás Begyűjtés Összedarálás,  
sajtolás 

Szétválogatás Regranulátum  
felhasználása 



AZ ÜVEG FELDOLGOZÁSA

Környezeti lábnyom

Egyszerű feldolgozás, 
rövid termékút

Sokan nem tudják, de az üveg újrahasznosításának energiaigénye jóval kisebb, mint  
a szűz anyagból történő üveggyártásnak: míg utóbbinál 1300 Celsius-fokra van szükség,  
az újrahasznosított üveg esetén elegendő 900 Celsius-fokra hevíteni az anyagot, összes-
ségében tehát kisebb a környezeti terhelés és a szén-dioxid-kibocsátás, ráadásul sok más 
alapanyaggal ellentétben itt az újrafeldolgozott végtermék minősége is kifogástalan lesz.

Ha az üveghulladékot sikerül szín szerint különválasztani, akkor gyakorlatilag 100 százalék-
ban újrahasznosítható. A szétválogatást követően a palackokat, tégelyeket és befőttes- 
üvegeket összetörik, mágnesekkel eltávolítják róluk a fémkomponenseket, a zúzalékot 
beolvasztják, majd újra formába öntik a csomagolóipar számára.



FÁBÓL PAPÍR 

A hulladék nem  
szemét, hanem  
lehetőség 

Ökológiai lábnyom

Ez a mondás pláne érvényes az olyan alapanyagokra, amelyek természetes formájukban 
legalább annyira értékesek, mint feldolgozva. A fa érték, amit óvnunk kell, hisz nemcsak 
hűsítő árnyékot ad, de a túlélésünkhöz szükséges oxigént is biztosítja – saját érdekünk 
tehát, hogy az ebből készült alapanyagokat körültekintően használjuk.

Mivel a papír természetes eredetű alapanyag, viszonylag gyorsan lebomlik, ugyanakkor 
fából történő előállítása jelentős vízfelhasználással jár, aminek több környezetet terhelő 
következménye is van. 1 tonna papír előállításához 2–3,5 tonna faanyagra van szükség. 
Az erdők kivágása miatt csökken az ott élő állatok élettere – és ha nem vigyázunk,  
az ökológiai egyensúly is felborulhat. E mellett a papír fából történő előállítása sajnos 
olyan folyamatokat is elindíthat, mint az elsivatagosodás, a fokozott talajerózió



   A VESZÉLYES  
 HULLADÉK IS LEHET  
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ

Amit tehetünk
Keressük a gyűjtőpontokat nagyobb áruházaknál, oktatási intézményekben, önkormányzatoknál. Ha 
nem találunk a közelben gyűjtőpontot, kérjünk segítséget az igényléshez. A gyűjtőpontokon túl az 
éves lomtalanításkor és a hulladékudvarokban is tudunk veszélyes hulladékot leadni.

Elemek

Fénycsövek

Elektronikai hulladék

Az akkumulátorok és elemek jelentős mennyiségű 
nehézfémet és mérgező anyagot tartalmaznak, 
ezért környezeti szempontból is létkérdés, hogy ne  
a termőtalajban vagy a talajvízben végezzék.

A fényforrások újrahasznosítása jóval egysze-
rűbb folyamat, a termékek higanytartalma miatt 
azonban fokozott körültekintést igényel. Itt első 
lépésben a fémről és a műanyagról távolítják el az 
üveges részeket, majd bedarálják  
a különválasztott frakciókat. 

Az elektronikai hulladék a világ összes veszélyes 
hulladékának 70 százalékát teszi ki, és sajnos 
többnyire hulladéklerakókban vagy szemétége-
tőkben végzi. A felsorolt okok miatt különösen 
fontos, hogy a már nem használt elektronikai 
eszközeink eljussanak azokra a helyekre, ahol 
szakszerűen ártalmatlanítják őket – így ráadásul 
egyes részeik akár újrahasznosíthatóvá is válnak.



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 


