
ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉS FÜLÖPÖN 

 

Kormányzati célkitűzés az, hogy csökkentsük a hulladéklerakókon lerakásra kerülő hulladék mennyiségét 

azzal, hogy mindent, aminek megoldott az újrahasznosítása, a lakosság elkülönítetten gyűjtsön össze, a 

szolgáltató elkülönítve szállítsa el, anyag fajtánként válogassa tovább, majd juttassa el az újrahasznosító 

üzemekbe elősegítve ezzel a hulladék anyagában történő hasznosítását.  

 

Az egy háztartásban keletkező összes hulladék legalább fele újrahasznosítható, amit ha elkülönítetten 

gyűjtünk össze, rengeteget teszünk a környezetünk megóvásáért, mivel ez a mennyiség nem a szemétlerakó 

térfogatát növeli, hanem visszakerül az anyag körforgásba. 

 

Az elkülönített hulladékgyűjtésre kormányrendelet {(385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről)} kötelezi az önkormányzatot, az 

ingatlanhasználót és a közszolgáltatót egyaránt.  

 

Fülöpön az Önkormányzat helyi rendelete alapján a fenti cél eléréséhez úgy kerülünk közelebb, hogy az 

ingatlan tulajdonos elkülönítetten, erre a célra szolgáló zsákokban gyűjti össze a hasznosítható hulladékát 

(MŰANYAG, PAPÍR, FÉM) az ÜVEG kivételével, amit a korábbi szelektív hulladékgyűjtő szigetek üveg 

gyűjtésére szolgáló zöld tartályaiban tud továbbra is külön gyűjteni. A többi szelektív tartályt felszámoljuk. 

 

Az így összegyűjtött hulladékot a közszolgáltató teljes egészében átválogatja, majd anyag fajtánként adja 

tovább a hasznosítóknak. Így a fülöpi lakosok által különválogatott újrahasznosítható hulladékból például 

műanyag edényeket, DVD tokot, irodai papírt, esőkabátot, vagy akár lámpaburát gyártanak magyar cégek. 

Legyenek Önök is részei ennek a folyamatnak, hiszen a hulladék érték. 

 

A zsákba helyezni kívánt anyagokat próbáljuk meg úgy kezelni, mint lehetséges termék alapanyagokat, azaz 

minél tisztábban tegyük a zsákba. Ha például egy kimosatlan olajos flakont beleteszünk, és az összeolajozza 

a többi hulladékot, akkor az egész zsák tartalma használhatatlanná válik, azt a szolgáltató a kézi válogatás 

során nem teheti bele a hasznosítható anyagok közé.  

 

SÁRGA ZSÁKOS ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉS 

 

A zsákba helyezni kívánt anyagokat próbáljuk meg úgy kezelni, mint lehetséges termék alapanyagokat, azaz 

minél tisztábban tegyük a zsákba. Ha például egy kimosatlan olajos flakont beleteszünk, és az összeolajozza 

a többi hulladékot, akkor az egész zsák tartalma használhatatlanná válik, azt a szolgáltató a kézi válogatás 

során nem teheti bele a hasznosítható anyagok közé.  

 

A zsákok begyűjtésére vonatkozó információk: 

 

 A közszolgáltató ingatlanonként 8 db sárga színű zsákot biztosít az elkülönített hulladék gyűjtésére, 

amiket kéthavonta egyszer gyűjt be és szállít el egy külön gyűjtőjárattal.  

 Minden begyűjtés alkalmával annyi üres zsákot hagy az ingatlan számára, ahány telit elszállít.  

 Amennyiben nem fér el a sárga zsákokban a hasznosítható hulladék, bele lehet tenni saját zsákba is, 

viszont fontos, hogy az átlátszó legyen, és a szolgáltató lássa a tartalmát. 

 A szolgáltató nem viszi el a zsákot, ha láthatóan nem hasznosítható hulladék van benne. 

 Ezen a napon vegyes hulladék szállítás is lesz, ami azt vonja maga után, hogy egymást követi a 

vegyes (kukás) és az elkülönített (sárga zsákos) járat. Emiatt a kuka mellé kell kihelyezni a sárga 

zsákokat, semmiképp nem a kukába, mert akkor azt a közszolgáltató a vegyes hulladékok közé üríti. 

Ebben az esetben az ingatlan tulajdonos nem kap vissza üres zsákokat.  

 A csomagolási hulladékot laposan, lehetőség szerint kupak nélkül, az újságpapír hulladékot 

kötegelve kell a zsákban, vagy a zsák mellett elhelyezni.  

 A zsák száját össze kell kötni, hogy a hulladék ne szóródjon ki.  

 A kartonpapírból készült nagyméretű dobozt pedig laposra hajtogatva és kötegelve kell a zsák mellé 

helyezni. 

  



Jogszabály részletezi, hogy milyen hulladékok NEM kerülhetnek bele az elkülönített gyűjtésre szolgáló 

zsákba: 

 üveg (szelektív gyűjtősziget zöld konténerében gyűjthető) 

 ruhanemű, textília 

 más hulladékkal összeragadó papír, műanyag és fém hulladék 

 folyadék, biológiai úton lebomló hulladék, vagy ezzel szennyezett papír, műanyag, fém hulladék 

 zöldhulladék  

 veszélyes hulladék 

 radioaktív hulladék, robbanóanyag  

 éles, hegyes, balesetveszélyes tárgyak 

 

A műanyag, papír és fém hulladékok között is van olyan, amit nem lehet a zsákban gyűjteni, mert 

hasznosítása jelenleg még nem megoldott. Az alábbiakban ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. 

 

Újrahasznosítható 

anyag típusa 

Elkülönítetten gyűjthető NEM gyűjthető elkülönítetten 

műanyag 

ásványvizes, üdítős 

palackok (PET palack 

lapítva) 

vegyszeres, zsíros flakonok 

műanyag zacskók, 

reklámtáskák, fóliák 

fogkefe, műanyag játékok 

PP és HDPE jelzésű 

kozmetikai szeres flakonok 

videó, magnó kazetta, 

CD/DVD lemez 

tejes, gyümölcsleves 

dobozok (TetraPack) 

elektromos szigetelőanyag 

 hungarocell 

 műszálas ruhanemű 

 műanyag szemüveg lencse, 

plexiüveg 

papír 

újságpapír zsíros, szennyezett papírok 

kartondobozok összehajtva műanyag füzet/könyv borító 

tiszta csomagoló papírok indigó, faxpapír 

irodai papírhulladék, 

telefonkönyv 

használt egészségügyi papírok 

szórólapok, reklám 

kiadványok 

pelenka 

fém 

alumínium italos dobozok ételmaradékkal szennyezett 

konzervdoboz 

alufólia  

fém konzervdobozok  

fém zárókupakok  

 

SZELEKTÍV SZIGETES ÜVEG GYŰJTÉS 

 

A már kialakult gyakorlat alapján az üveg hulladék gyűjtésére szolgáló zöld színű konténerben az alábbi 

hulladékokat lehet elhelyezni: 

 

Elkülönítetten gyűjthető NEM gyűjthető elkülönítetten 

kiöblített, ép, vagy törött fehér és színes 

üvegpalack kupak nélkül 

ablaküveg, szélvédő, tükör 

sörös-, boros-, pezsgős-, és röviditalos üveg jénai, kerámia, kristály, katedrálüveg, 

szemüveg, villanykörte 

befőttes-, bébiételes, lekváros üveg TV képcső, vegyszeres, gyógyszeres üveg 

 


