
Paks és térsége 
hulladékgazdál-
kodási rendszer

Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért!

Lakossági tájékoztató



Kiadó: Ecorys Magyarország Kft.
Nyomda: Pannónia-Print Kft.

Felhasznált források:
epp.eurostat.ec.europa.eu
www.pthr.hu
www.dunakom.hu
www.okopannon.hu
www.okopack.hu
Gentischer–Hartman–Kalas–Tarnik: Zöld belépő c. tanulmány



TarTalom
HuLLadékgazdáLkodás és környEzEtvédELEm 2

mEgELőzés, tudatos fogyasztás 4

ÚjraHasznosítás 5

a vEgyEsEn gyűjtött HuLLadék – azaz a szEmét – sorsa 10

a vEszéLyEs HuLLadékok gyűjtésE és kEzELésE 11

Hogyan LEgyünk környEzEttudatosak? 12

figyELmükbE ajánLjuk a kövEtkEző oLdaLakat 13

A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!

William Shakespeare



2

Globális felmelegedés, fenntartható fejlődés, környezettudatosság, öko-
lógiai lábnyom, civilizációs ártalmak – ezeket a kifejezéseket halljuk 
nap, mint nap a hírekben, szerepelnek az internet címsoraiban. Mi-
ért lett ennyire fontos a környezetünk védelme pont most, hiszen 
már az ipari forradalom óta szennyezzük a levegőt, a vizet és a földet? 
A mérhető, látható és érezhető népességrobbanás miatt az 1800-as évek-
ben még 1 milliárd fő élt a Földön, száz évvel később már majdnem 
2 milliárd, mára több mint 7 milliárd fő a bolygó népessége. A költség-
hatékonyság jegyében és a fogyasztói igények megváltozásával egyre 
komolyabb hangsúlyt kap a fogyasztási cikkek csomagolása göngyöleg, 
karton, nylon, palack, díszdoboz és egyéb formákban, melyeknek igen 
kis hányada származik újrahasznosításból. Ez mind háztartási hulla-
dékokat eredményez, amely évtizedről évtizedre folyamatosan gyara-
podik, tovább növelve a szeméthegyeket. 
Hazánkban a környezet védelme, a hulladékok kezelése a rendszer-
változást követően egyre nagyobb figyelmet kapott. Amikor 1994-ben 
Magyarország hivatalosan benyújtotta csatlakozási kérelmét az Euró-
pai Unióhoz, a környezetvédelem területén is igazodni kellett az akkor 
már 20 éve környezettudatosan élő Nyugat-Európához.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló első törvény 1995-
ben született meg, majd 2000-ben az uniós normákat figyelembe véve 
lépett életbe a hulladékgazdálkodást szabályozó törvény, mely a jog esz-
közével hívja fel a figyelmet a környezettudatos magatartás kialakításá-
ra. Kiemeli a hulladékgazdálkodás fontosságát az emberi egészség vé-
delmében, a természeti és az épített környezet megóvásában, valamint 
a természeti erőforrásokkal való takarékoskodást. 

Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem

HulladéKgazdálKodás  
és KörNyezeTvédelem

Az Európai Közösségben 1975 óta folyik tudatos hulladékhasznosítás. 
Az EU egyik elsődleges célja a hulladék mennyiségének és veszélyességé-
nek csökkentése és a képződő hulladék minél nagyobb arányú hasznosí-
tása. Az egyes hulladékfajták visszagyűjtési és hasznosítási arányszáma-
it hazánkban is be kell tartani. Ennek értelmében 2004 és 2012 között 
a kibocsátott üveg és papír alapanyagú csomagolási hulladék 60%-ának, 
a fémhulladék 50%-ának, a műanyaghulladék 22,5%-ának, illetve a fa-
hulladék 15%-ának visszagyűjtéséről és hasznosításáról kell gondos-
kodnunk. A kiépülő új hulladékkezelő rendszerekben biztosítani kell 
a házi és közösségi komposztálás lehetőségeit, ösztönözni kell a zöld-
hulladékok helyben történő visszaforgatását, valamint az újrahasználati 
központok létrehozását. 
Bölcske, Madocsa, Nagydorog, Gerjen, Pusztahencse, Györköny és 
Paks települések összefogásával az Európai Unió környezetvédelmi 
előírásának megfelelő térségi hulladékgazdálkodási rendszer kiépí-
tésére kerül sor több mint 1,5 milliárd forintos beruházás keretében. 
Az Európai Uniótól kapott 1,13 milliárd forintos támogatással meg-
történik a szelektív gyűjtési rendszer fejlesztése, a hulladéklerakó ka-
pacitásának bővítése, valamint egy korszerű hulladékkezelő központ 
kiépítése. Ezek a beruházások azonban csak akkor érik el céljukat, ha 
a lakosság megismeri és használja az új rendszert. Jelen tájékozta-
tó kiadvány célja, hogy útmutatót nyújtson a lakosság számára a hul-
ladékgazdálkodás, a szelektív gyűjtés, a komposztálás legfontosabb 
kérdéseiben, valamint felhívja a figyelmet a hulladék keletkezésének 
megelőzésére, a tudatos fogyasztásra és ennek tágabb értelemben vett 
környezetvédelmi jelentőségére. 
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mennyi hulladékot termelünk?
A települési szilárd hulladék (kommunális hulladék) a háztartásokban, 
valamint a kisebb gazdálkodó szervezetek és az intézmények működé-
se során keletkezik, melyek begyűjtése és kezelése az önkormányzatok 
feladatai közé tartozik. A háztartási hulladék forrása egyrészt a megvá-
sárolt termékek csomagolásából adódik, másrészt a termékek elhasz-
nálódása során keletkezik. 
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat legfrissebb adatai 
szerint az EU-ban személyenként 502 kilogramm kommunális hulla-
dék képződött 2010-ben, melyből egy főre számítva 486 kilogrammot 
sikerült a hulladékgazdálkodás keretében valamilyen módon kezelni. 
Magyarországon az uniós átlagnál kevesebb, személyenként 413 kiló 
hulladék termelődött.

Az újrahasznosítás Németországban a legnagyobb arányú – a kezelt hul-
ladék 45%-át újrahasznosítják –, majd Belgium és Szlovénia követke-
zik 40, illetve 39%-kal. Ausztriában az újrahasznosítás és a komposz-
tálás együttes aránya 70%. 
A rendelkezésére álló adatok szerint Magyarországon a képződött kom-
munális hulladékot teljes egészében kezelik: 68%- a hulladéklerakókba 
kerül, 10%-át elégetik, 18%-át újrahasznosítják, míg 4%-át komposztálják.
A köznyelvben mára egyre inkább elkülönül a „hulladék” és a „szemét” 
szavak jelentése. Hulladék alatt azokat az anyagokat értjük, melyek 
ugyan keletkezésük helyén haszontalanná váltak, de szelektíven gyűjt-
ve és kezelve másodlagos nyersanyagként még hasznosíthatók. A sze-
mét viszont nem kerül be az újrafelhasználási folyamatba, nem tudjuk, 
vagy nem akarjuk a továbbiakban használni. 
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lést vásároljunk? Mennyire hosszú életű ez a termék? Hasonló termé-
kek közül melyik esetében keletkezik a legkevesebb csomagolási hulla-
dék? Mit olvashatunk a termék címkéjén? A csomagolóanyag újrahasz-
nosítható, vagy már újrahasznosított anyagból készült? 
Ha már megvásároltuk a terméket, törekedjünk az újbóli használatra, 
és ha lehetőség van rá, az újratöltésre. A feleslegessé vált hasznos dol-
gokat cseréljük vagy ajándékozzuk el, ami javítással újra használható, 
juttassuk el az újrahasználati központokba. 

Használjunk újrapapírt!
A papírgyártás víz- és energiafelhasználása köztudottan magas. Egy ki-
logramm papír előállításához 30–40 liter vízre van szükség. A szelek-
tív gyűjtés eredményeként a papírhulladékból újrapapír állítható elő, 
a gyártás során pedig csupán negyedannyi víz, feleannyi energia, és 
sokkal kevesebb vegyszer kerül felhasználásra. Az Italos Karton Kör-
nyezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) – mely évek óta népszerűsíti az italos 
kartondobozok szelektív gyűjtését – adatai szerint a világ teljes papír-
fogyasztásának 41%-át a papírcsomagolás gyártás adja, amely könnyen 
és akár 5–10-szer is újrahasznosítható.

vásároljunk közvetlenül a helyi termelőktől!
Hazánkban is egyre több mozgalom, kisfilm, civil szervezet hívja fel 
a figyelmet a közvetlen termelőtől való vásárlásra, a piacon történő 
beszerzésre. A lakosság egyre nagyobb hányada igényli, hogy hazai ter-
méket vásároljon, ismerje a termelőt vagy a gazdát. Optimális esetben 
minden beszerezhető egy piacon a tejterméktől a liszten át a klasszikus 
piaci áruig, ráadásul mindez doboz-, és zacskó-mentesen! A tartós élel-
miszerek csomagolóanyaga pedig szelektíven gyűjthető.

A fenntartható fejlődéshez a leghatékonyabban a hulladék képződé-
sének megelőzése, a termékek előállítása során felhasznált veszélyes 
anyagok kiváltása, az anyagtakarékos és hulladékszegény technológi-
ák alkalmazása járulhat hozzá.
A hulladéktermelés legnagyobb része az iparból származik, kisebb – ám 
folyamatosan növekvő részét – mi, a lakosság adjuk. A károsanyag-kibo-
csátásért a nagyvállalatok és a kormányok felelősek, az ő hatáskörükbe 
tartozik, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak ezek csökkentésére. 

Mindemellett az egyes emberek a maguk felelős, környezettudatos maga-
tartásukkal ugyanennyit tudnak tenni a környezet megóvása érdekében.
A környezettudatos vásárlási szokások meghonosítását már nem na-
gyon halogathatjuk tovább, hiszen a fejenként termelt 400 kg körüli 
éves hulladékmennyiséggel már most sem tud mit kezdeni az ország. 
A hazai hulladéklerakók mintegy felét zárták be vagy zárják be hama-
rosan, mert nem felelnek meg az EU szabványoknak, ami hivatalos for-
rások szerint is a szemétdíjak jelentős emelkedését eredményezheti.
A probléma innentől tehát nem csak a hulladékgazdálkodó szervezetek 
problémája, hanem mindenkié: a hulladék-megelőzés közös érdekünk. 
Ennek lényege, hogy már a forrásnál igyekszünk kiküszöbölni vagy mi-
nimálisra csökkenteni a keletkező hulladék mennyiségét, illetve a kör-
nyezetterhelést. Ezt pedig bárki megteheti különösebb erőfeszítések és 
költségek nélkül úgy, ha tudatosan odafigyel arra, hogy környezetbarát, 
energiatakarékos, egészséges, hazai, újrahasznosított vagy újrahaszno-
sítható és lehetőleg csomagolásmentes termékeket vásároljon. A vásár-
lási döntéseink előtt érdemes tehát a következő kérdések végiggondo-
lására pár másodpercet szánnunk:
Valóban szükségünk van az adott termékre? Mire, hol fogjuk használ-
ni? Nincs már a birtokunkban olyan termék, amivel ugyanazt a célt el-
érhetjük? Mi történik a maradékkal – mekkora mennyiséget/kiszere-

megelőzés, tudatos fogyasztás

megelőzés, TudaTos FogyaszTás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az újrahasz-
nosított termék már használt anyagokból áll. 
Ha nincs az ábra mellett egy minősítő mondat 
(pl 60%-a újrahasznosított anyagból áll), akkor 
a szimbólum jelentése, hogy a termék 100% 
újrahasznosított. 

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket 
újra lehet hasznosítani.

ezeKKel a TerméKeKeN megjeleNő szimbólu  moKKal 
TalálKozHaT vásárlásai soráN:
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ÚjraHaszNosíTás

A hulladékban megjelenő anyagok és energia visszanyerésével a meg nem 
újuló természeti erőforrások egy része kiváltható, a hulladék hasznos anyag-
gá és termékké történő alakítása új technikák és új termékek kifejlesztésé-
vel és új munkahelyek létrejöttével jár.

szelektív gyűjtés
A háztartási hulladék szelektív gyűjtése és ennek megfelelő elhelyezése ren-
geteget számít, az újrahasznosítás jegyében történő felhasználás is hozzájá-
rul környezeti értékeink megőrzéséhez. Fontos megérteni, hogy a szelektív 
gyűjtés segít a hulladékot eltéríteni a lerakóktól, illetve az égetőktől és a ben-
ne rejlő anyagot újrahasznosítással visszanyerhetjük. A szelektíven gyűj-
tött és azt követően hasznosított, illetve hasznosításra átadott hulladékok 
másodnyersanyagként való felhasználása kedvezően hat az erőforrás fel-
használásra, jelentősen hozzájárul a fenntartható fejlődés biztosításához.
A hulladék szelektív gyűjtése a háztartásokban nem igényel nagy beruhá-
zást, egy egyszerű papírdoboz vagy papírtáska alkalmas a tiszta, száraz és 
ezért szagtalan hulladék (üveg, papír, laposra taposott vagy préselt PET 
palack stb.) gyűjtésére. 

ÚjraHasznosítás

miT gyűjTüNK  
szeleKTíveN?

A szelektív gyűjtőszigeteken található kon  té ne
rek ben a következő hulladéktípusokat gyűjtjük:

papír: újságpapír (színes és fekete-fehér), 
csomagolópapírok és dobozok, rossz könyv, 
füzetek, jegyzetpapírok

műanyag: üdítős- és ásványvizes palackok, 
HdPE, PE jelzésű csomagoló-anyagok, mosó-, 
mosogatószeres, öblítős flakonok tisztán ki-
mosva, műanyag rekesz és kupakok, többréte-
gű italos doboz (de nem festékes doboz)

üveg: italos üvegek (fehér és színes), befőttes 
üveg, egyéb üveges csomagolások (de nem vil-
lanykörte vagy tükör)

a projektnek köszönhetően a gyűjtőszigeteken tör-
ténő gyűjtésre a meglévő szigetek átrendezésével 
mindhét településen lehetőség lesz, melyet kiegészít 
majd a házhoz menő gyűjtési rendszer is. a lakosság 
a szelektált hulladékfrakciókat (papír, műanyag cso-
magolóanyag, egyéb papír) az erre rendszeresített 
zsákokban gyűjti majd. a zsákos rendszer azért elő-
nyös, mert nem szükséges két gyűjtőedény haszná-
lata és kisebb a valószínűsége a vegyes háztartási és 
a hasznosítható hulladék keveredésének. a zsákok-
ba nagytömegű, nagydarabos hulladékok nem he-
lyezhetők el, továbbá az átlátszó anyagú zsákon ke-
resztül a benne lévő anyag szemrevételezéssel már 
a gyűjtés során ellenőrizhető. Ezért a nagy meny-

nyiségben nem oda illő anyagot tartalmazó zsáko-
kat nem szállítja el a gyűjtőjármű. a zsákok gyűjtése 
havonta egy alkalommal történik. a lakótelepi öve-
zetben a vegyes konténerek mellé helyeznek el sze-
lektív gyűjtőtartályokat - lényegében itt ez a megol-
dás helyettesíti a zsákos rendszert. a fentiek mellett 
bevezetésre kerül a lakosságnál keletkező zöldhul-
ladék háztól való begyűjtése is. az áprilistól októbe-
rig tartó időszakban a lomb és kaszálék zsákokban, 
míg az ágak kötegelve kerülnek majd elszállításra. 
a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatása és bá-
lázása a paksi hulladékkezelő központ telephelyén 
megépítendő szelektív hulladék előkezelő csarnok-
ban történik majd.
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Hulladékudvar
A gyűjtőszigetes gyűjtést a hulladékudvaros begyűjtés egészíti ki. Pakson, 
a Kölesdi úton található hulladékudvarban a háztartásokban keletkező 
következő hulladékok adhatók át térítésmentesen (a nem lakossági hul-
ladék átvétele térítés ellenében történik): veszélyes hulladékok, elekt-
ronikai hulladékok, csomagolási hulladékok (műanyag, papír és kar-
ton, üveg), gumiabroncs, textil, lomhulladék (bútorok), használt étolaj 
sütőzsír. A hulladékudvar felügyelettel ellátott zárt terület, mely csak 
a nyitvatartási időben áll a lakosság és a kisebb gazdálkodó szervezetek 
rendelkezésére. Fontos tudni, hogy csak a háztartásokban keletkező szo-
kásos mennyiségű és előre szelektált hulladék, valamint kis mennyisé-
gű lakossági veszélyes hulladék átvétele térítésmentes.

A szelektíven gyűjtött papír és műanyag hulladékot kézzel válogatják, 
melynek során a szelektíven gyűjtött, de még így sem eléggé homo-
gén hulladékból az idegen anyagokat eltávolítják, továbbá az idegen 
anyagoktól már megtisztított papír vagy műanyag hulladékot paramé-
tereik alapján – a hulladékhasznosítók kívánságainak, átvételi követel-
ményeinek megfelelően – további frakciókra bontják. A hasznosításra 
alkalmas frakciókat bálázzák, majd – a lehető legkisebb készletet tárol-
va – a hulladékhasznosítóknak adják át. A feldolgozásra, hasznosításra 

az új hulladékudvar a hulladékkezelő központ-
ban kerül kialakításra, mely továbbra is le-
hetőséget biztosít majd a papír és műanyag 
hulladék mellett fém, elektronikai hulladék, 
lomok, valamint gumiabroncsok és veszélyes 
hulladékok átadására.

alkalmatlan válogatási maradékokat a lerakóba szállítják. Mivel a gyűj-
tőszigetek tartályaiba dobott hulladékot kézi és gépi válogatással em-
berek kezelik, ezért kérjük, hogy egészségre ártalmas anyagot ne hagy-
janak a palackokban, dobozokban, mert ezzel a kezelést végző emberek 
egészségét is veszélyeztetik! A konténerekbe az üvegeket, dobozokat és 
palackokat csak üresen dobják be! Lomot, sittet és veszélyes hulladé-
kot, illetve vegyes háztartási hulladékot ne tegyenek be a szelektív hul-
ladékgyűjtő tartályokba és melléjük sem!
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Újrahasználati központok
Hasonlóan környezetkímélő megoldás, ha a lomtalanításra ítélt holmi-
kat nem eldobjuk, hanem leadjuk újrahasznosításra, mintha megjavít-
tatnánk egy elektromos készülékünket, vagy zipzárcserét kérnénk egy 
nadrágban. Az újrahasználati központok (reuse centerek) pontosan eb-
ben a szellemben működnek szerte a világban. Céljuk, hogy a lakosság 
által megunt, nem használt, felesleges eszközöket összegyűjtik, megja-
vítják és továbbértékesítik vagy elajándékozzák. Fontos szakipari szol-
gáltatást nyújtanak ezek a központok, közös céljuk, hogy a környezetet 
megóvják, továbbá, hogy– sokszor csökkent munkaképességű, vagy tar-
tósan munkanélküli embereknek adva munkalehetőséget- munkahelye-
ket teremtsenek. Az új hulladékközpont megépítését követően a Paks 
Kölesdi úton található hulladékudvar megszűnik, s helyén – kisebb át-
alakításokat követően – egy újrahasználati központ működik majd. Itt 
kerül sor a hulladékudvarban leadott, illetve lomtalanításkor összegyűj-
tött bútorok, eszközök és textilnemű hulladékok kezelésére, javítására, 
azok újrahasznosítására. 

Európai szinten az egyik legjob-
ban működő újrahasználati háló-
zatot belgiumban tudták kialakí-
tani. 31 éve működik, teljesen ki-
váltva a lomtalanítást kis telepü-
lési környezetben. nekik sikerült 
először a lomtalanítást teljesen 
megszüntetni. a három évtizede 
létrehozott szervezet szinte meg-
reformálta a hulladékgazdálko-
dást: a hulladéklerakás aránya 
5% alá került, a hulladékok egy-
negyede került elégetésre, míg 
az újrahasználat vagy anyagában 
hasznosítás közel 70%-ot tesz ki, 
és már folyamatban van az utol-
só kommunális hulladéklerakók 
bezárása. a telefonos bejelentés 
alapján működő szolgáltatás te-
herautókon gyűjti be a tárgyakat 
azok jellegétől, mennyiségétől 
és helyszínétől függően. nagy-
britanniában 1989 óta működik 
újrahasználati központ, eleinte 
bútorokra specializálódva, majd 

később már egyéb háztartási cik-
kekkel is bővítve a szolgáltatást. 
a hulladék sorsát és útját nyo-
mon követhetővé tették, és üzle-
tekben is feltüntetik a csomago-
láson az újrahasznosítást. auszt-
riában 18 éve nyílt újrahasználati 
központ, a hangsúly a munkanél-
küliek foglalkoztatásán és átkép-
zésen van. a grazi központ auszt-
ria egyik legfejlettebb ilyen tevé-
kenységű cége, a fentiektől kissé 
eltérő, de az újrahasznosítást ha-
tékonyan alkalmazó üzem. Pl. ét-
termektől begyűjtött használt nö-
vényi sütőolajból ökodieselt állí-
tanak elő, a cég helyben megtisz-
títja és leszűri, és továbbadja ér-
tékesítőknek. németországban 
egy stuttgarti gazdasági vállal-
kozás két főegységből áll: a szét-
szerelő-, illetve javítóüzemből és 
a boltból. a hatalmas szétszere-
lő üzemben lomtalanításokból és 
cégek selejtezéseiből szárma-

zó vagy a lakosságtól közvetle-
nül bejövő elektronikai hulladé-
kot dolgoznak fel. amit tudnak, 
azt újrahasználják, a maradékot 
válogatják, és a hulladékhasz-
nosítók szállítják el. a Csehor-
szágban 1990-ben kezdte műkö-
dését egy olyan újrahasznosítá-
si szolgáltatást nyújtó non-profit 
szervezet, amely szintén fogya-
tékkal élőket foglalkoztat. a mű-
helyben készített termékek egyik 
része használt ruhákból és kü-
lönböző hasznosítható anyagból 
készülnek, amelyeket kimosnak, 
átszabnak és átfestenek, és így 
újra értékesíthetővé válnak, il-
letve a régi szakadt, értéktelen 
anyagokból szőnyegeket készí-
tenek. az üzemen belül a má-
sik nagy egység papírhulladékot 
gyűjt és dolgoz fel. a papírt beáz-
tatják, keverik, hogy újrahaszno-
sított papírt állítsanak elő. 

jó példáK – siKeres TörTéNeTeK
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komposztálás
A komposztálása régóta ismert, hasznos technológia. Az első városi 
komposztüzemet 1932-ben, Hollandiában létesítették. Jelenleg kb. 30 
féle komposztálási eljárást alkalmaznak a gyakorlatban. A komposz-
tálás során a hulladék többlépcsős bomlási folyamatok révén, mikro-
organizmusok tevékenységének hatására földszerű anyag lesz, amely 
a talaj termőképességének növelésére hasznosítható. A komposzttal 
visszajuttatjuk a tápanyagokat és a nyomelemeket a talajba, valamint 
javítjuk a talaj vízháztartását, és ha komposztot használunk, akkor nin-
csen szükség műtrágyára.
Hazánkban egy átlagos polgár évente körülbelül 400 kg hulladékot ter-
mel, ennek jelentős aránya – mintegy 30%-a – komposztálható szer-
ves anyag.
A kertben, udvarban vagy társasházi közös területen létesített kom-
posztáló edénybe a legtöbb élelmiszermaradék, főzés közben kelet-
kezett szerves hulladék elhelyezhető. A konyhai munkálatok köz-
ben félretett anyagokat napi szinten gyűjtve és komposztálva egyrészt 
jelentős mennyiségű hulladékot „menthetünk” meg, ami természete-
sen jótékony hatással lesz később komposztföld formájában a növénye-
inkre, másrészt a kommunális hulladék mennyiségét is nagy arányban 
csökkenthetjük. Szinte minden élelmiszernek van fogyasztásra nem al-
kalmas része: zöldségek, gyümölcsök és a tojás héja, kávézacc és teafű. 
A háztartásokban legtöbbször kidobásra ítélt „szemetek” is előfordul-
nak, mint elszáradt, vágott virág, vagy a kályhában összegyűlt kisebb 
mennyiségű hamu. Mindezek a zöld hulladékkal (levágott fű, lehul-
lott avar, virágzáskor keletkező hulladék stb.) remek komposztanya-
got alkotnak. A hamuval nagyon óvatosan kell bánni a komposztálásnál, 
mert végleg tönkretehetjük vele a komposztunkat, hiszen erősen lúgos 
anyagról van szó. Ráadásul, ha vegyes tüzelésű kazán hamuja kerül a 
komposztba, akkor veszélyes anyagok is belekerülhetnek a komposztba.

ÚjraHasznosítás

Házi komposztálás
a teljes projektterületen 4000 komposztláda kihelyezésé-
re kerül sor, mely lehetővé teszi, hogy a háztartásokban 
keletkező konyhai eredetű és zöldhulladék komposztálá-
sával értékes tápanyagot nyerjünk saját kertünk számára. 

Komposztáló üzem az új hulladékkezelő központban
a közterületekről, intézményektől és lakosságtól begyűj-
tött zöldhulladék komposztálása nyitott prizmákban, át-
forgatással levegőztetve, csurgalékvíz gyűjtővel ellátott 
komposztálási rendszerben történik. az így előállított 
komposzt elsősorban a közterület-fenntartási és park-
gondozási tevékenység során kerül majd felhasználásra.

A projeKt Keretében  
A Komposztálás Két szinten 
vAlósul meg:
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Komposztálási tippek, trükkök
•	 A konyhában javasolt egy fedeles edény használata a napi, kisebb 

mennyiségű komposztálható hulladék gyűjtésére (teafű, kávézacc, 
almacsutka, zöldségek hámozásakor keletkező hulladék, stb.), ame-
lyet – telítettség függvényében – a komposztáló edénybe üríthetünk. 

•	 A komposztba kerülő zöldjavakat érdemes minél jobban összeap-
rítani, így nagyobb felületen indulhat meg a bomlás.

•	 A komposztáló edény aljára a jobb levegőzés biztosítása érdekében 
nagyobb méretű anyagokat tegyünk (pl. faaprítékot)! 

•	 Zöldebb nedvesebb, nitrogénben gazdagabb zöldhulladékra tegyünk 
fásabb, szárazabb, szénben gazdagabb rétegeket! Az egyes rétegek 
közé kevés földet rétegezhetünk, mely az esetleges kellemetlen sza-
gokat is megszünteti.

•	 Amikor a komposztgyűjtő megtelik – nagyobb edény esetében köz-
ben is – jól át kell forgatni a rétegeket, ellenőrizni a nedvességtartal-
mat (marokpróbával), majd hagyni érni (4-6 hét, de a belerétegzett 
anyagok összetételétől, méretétől is függ). Ahogy hűl a komposzt-
halmunk – az első érési szakasz végén – újra keverjük össze, átrak-
hatjuk, s hagyjuk tovább érni! Ezt addig ismételhetjük, míg a kom-
posztunk kellően sötét színű lesz. A friss komposztot még hagyjuk 
tovább érni, majd szitálás után használhatjuk fel (ami fennmarad 
a szitán, visszakerülhet a komposztgyűjtőbe további lebontásra)!

•	 Ha túl száraz a komposzt, érdemes átforgatni, átrakni, s friss ned-
ves anyagokat hozzákeverni.

•	 Ha kellemetlen szagokat érzünk, valószínűleg oxigénhiányos álla-
pot uralkodik a gyűjtőnkbe, túl sok benne a szerkezet nélküli zöld 
anyag (pl. lenyírt fű). Ilyenkor fel kell lazítani, jól összekeverni, le-
hetőség szerint átrakni, s barnás, szárazabb anyagokat (pl fanyese-
dék, száraz falevél) hozzáadni.
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Házhoz menő gyűjtőrendszerrel történik a vegyes települési szilárd-
hulladék begyűjtése. Ez a gyűjtőkörzet minden ingatlanjára, illetve 
tömbházak esetén lépcsőházára kiterjed. A lakosság a folyamatosan 
keletkező vegyes hulladékot szabványos – 110-220-1100 literes – gyűj-
tőedényekben gyűjti. A begyűjtést tömörítős célgépekkel, hetenként 
egy alkalommal végzik, majd a begyűjtött hulladék a hulladéklerakóba 
kerül. Gyakorlatilag itt történik meg a vegyesen gyűjtött települési szi-
lárd hulladék ártalmatlanítása rendezett lerakással.

az új hulladékkezelő központban megvalósuló mecha-
nikai előkezelő műben a vegyesen gyűjtött települési 
szilárd hulladékok a hasznosítható fémhulladékok le-
választása után durva aprításon esnek át. mindez an-
nak érdekében történik, hogy az ömlesztett szemét 

a vegyeseN gyűjTöTT HulladéK  
– azaz a szeméT – sorsa

a vegyesen gyűjtött Hulladék – azaz a szemét – sorsa

tömöríthetősége minél jobb legyen, s ezzel minél 
kevesebb helyet foglaljon el a lerakóban. az elő-
aprított hulladékokat a hulladékkezelő központ új 
lerakó bővítményébe szállítják.

mecHaNiKai előKezelő mű és HulladéKleraKó-bővíTméNy
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Veszélyes hulladék minden olyan anyagot vagy összetevőt tartalmazó 
hulladék, amely eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészség-
re, a környezetre kockázatot jelent. A veszélyes hulladékokat nagy 
odafigyeléssel kell kezelni, nemcsak a megmaradó, feleslegessé vált 
veszélyes anyagot, de annak csomagolását is elkülönítetten kell gyűj-
teni, s megfelelő, ellenőrzött helyen leadni.

a veszélyes HulladéKoK gyűjTése  
és Kezelése

A lakosok a paksi Hulladék udvar ban a következő háztartásban ke letkező, 
kis mennyiségű veszélyes hulladékokat adhatják le:
•	 Kiürült festék patronok
•	 Fáradt olaj
•	 Veszélyes hulladék maradékával szennyezett göngyöleg (csoma-

golás, pl. festékesdoboz, növényvédőszeres flakon, stb.)
•	 Kiürült spray-s flakonok
•	 Fagyálló folyadékok és egyéb savak
•	 Növényvédőszer maradékok
•	 Fénycsövek, izzók
•	 Festék, lakk, hígító maradék
•	 Gyógyszermaradékok
•	 Gombelemek, szárazelemek, akkumulátorok

a veszélyes Hulladékok gyűjtése és kezelése
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A szelektív hulladékgyűjtés, a kerti hulladék összegyűjtése és kom-
posztálása, a lomtalanítás helyetti tudatos válogatás, és ezeknek 
a holmiknak leadása újrahasznosításra odafigyelést, plusz energiát, 
néha plusz költséget jelent. Kisebb lakásokban nincs lehetőség tárol-
ni külön-külön a műanyag palackokat, a tejes flakonokat vagy az alu-
mínium dobozokat. Az idősebb lakosok nem tudják zsákba horda-
ni, gyűjteni a kerti avart, a metszés után keletkező zöld hulladékot. 
Autó nélkül nehéz eljuttatni az újrahasznosításra felajánlott ruhákat, 
bútorokat a hulladékudvarig.
Ha nincs mögötte akarat, sajnos a törvényi háttér előtt kell meghajol-
nunk. Európa nyugati felén is vannak szűk lakások, élnek egyedül idős 
emberek, és van, aki biciklivel intéz mindent. Ott is volt ellenállás a kör-
nyezetvédelmi előírásokkal szemben, de megoldották, segítséget kértek, 
bevonták a gyerekeket, a civil szervezeteket, vagy kiszorították azt a plusz 
költséget, amellyel elszállíttatták a régi, sérült kanapét.
Tudatos viselkedéssel hamar környezetvédővé válhat bárki. Napi kü-
lön egy-két perc odafigyelés már elegendő lehet. Munkába menet is 
minden reggel útba lehet ejteni a szelektív szigetet, vagy csapvizet 
inni az ásványvíz helyett, zacskós tejet vásárolni a dobozos helyett. 
Az aludobozos üdítők, sörök mind kaphatóak üveges változatban is. 
Vásárláskor nem kell kérni reklámszatyrot, hanem otthonról zseb-
ben, táskában vigyük magunkkal. Igyekezni kell utántölthető szappant, 

mosóport, mosogatószert vagy müzlit, sót vásárolni, ünnepeknél egy 
nagyobb ajándéktasakban is átadható a sok ajándék a külön-külön be-
csomagolás helyett; számtalan apró mozzanat és már rengeteget tet-
tünk környezetünkért.
2015-ig kötelező bevezetni Magyarországon a szelektív gyűjtést és 
a hul la dék hasznosítást, amely nem olcsó és egyszerű tevékenység, nö-
veli a szemétszállítás díját is, de itt csak hosszútávon lehet gondolkodni, 
mert a bolygónk, ahol élünk, nem visel el több szennyezést. Végső soron 
a viselkedésünk hozzájárul környezetünk továbbéléséhez. A környezet-
tudatos magatartás látszatra társadalmi és életminőségi kérdés, de va-
lójában gazdasági tényező, és a fejlődést meghatározó összetevő, hiszen 
a legtöbb hulladékkezelésre, megsemmisítésre költött forint megspó-
rolható. A környezetünk védelmében kifejtett hatása pedig megkérdője-
lezhetetlen. A szelektív gyűjtési és hulladékhasznosítási kampányokhoz, 
környezetvédelmi programokhoz kapcsolódó minden pályázat és kom-
munikáció azt a gondolatot, viselkedést és hozzáállást támogatja, amely 
a „természet lelkét” helyezi a középpontba. A hulladék pedig érték, csak 
látni kell, mivel tudunk gazdálkodni. A leadott újságból bútor készül-
het, a palackokból ruha, a sörös dobozból manapság akár napkollektor is. 
A rendszer használata, a szelektív gyűjtés türelmet és odafigyelést igé-
nyel, amire nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, hosszútávon azon-
ban ezzel jelentősen hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez.

Hogyan legyünk környezettudatosak?

HogyaN legyüNK  
KörNyezeTTudaTosaK?
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általános öko, környezetvédő és zöld oldal:
www.natura.2000.hu
www.kothalo.hu
www.greenfo.hu
www.tudatoslet.hu
www.zoldtars.hu

szelektálásról szóló weboldal:
www.iksznet.hu
www.relem.hu
www.szelektiv.hu

komposztálásról szóló weboldal:
www.szike.zpok.hu
www.komposztforum.hu

Hulladékhasznosítás és környezettudatossággal 
kapcsolatos weboldal:
www.humusz.hu
www.okopannon.hu
www.zipmagazin.hu
www.hulladekboltermek.hu
www.okopack.hu
www.maesholnap.hu
www.vegyelvissza.hu
www.energiaklub.hu
www.tudatosvasarlo.hu
www.tisztajovo.hu

FigyelmüKbe ajáNljuK  
a KöveTKező oldalaKaT



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 


