
A szelektív hulladékgyűjtés az egyike azoknak a folyamatoknak, amelyeket a gyermekekkel közösen 

végzünk a csoportokban. Ez azt jelenti, hogy a nap folyamán keletkezett papír illetve műanyag 

hulladékokat szelektív hulladékgyűjtőbe helyezik a gyermekek, amely minden csoportban 

megtalálható. Természetesen törekszünk arra, hogy minél kevesebb legyen a kidobandó papír vagy 

műanyag hulladék. Amit lehet, újrahasznosítunk és bíztatjuk a gyermekeket, hogy rajzolásnál az egész 

papírfelületet és mindkét oldalt használják ki. 

A csoportok éves tervében szerepel a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak feldolgozása, így 

életkornak megfelelően játékos formában ismerkednek meg a gyermekek vele.  

Ha az interneten keresgéltek számtalan leírás megjelent a témában, ami akár az otthoni szelektív 

hulladékgyűjtés megvalósításában is segítségetekre lehet. De akinek nincs ideje keresgélni annak az 

alábbi táblázat és leírás is jól jöhet. ☺ 

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS SZABÁLYAI 
 

A szelektív hulladékgyűjtés azt jelenti, hogy a különböző anyagú hulladékokat külön gyűjtjük. Ez a gyakorlatban úgy 

valósulhat meg, hogy a megvásárolt élelmiszerek és fogyasztási cikkek csomagolóanyagát – a papír, műanyag, üveg, 

fém és italos kartondoboz csomagolást – kimosva, különválasztva tároljuk, majd szintén az anyaguk alapján 

elkülönített szelektív hulladékgyűjtő szigetek megfelelő edényeibe dobjuk. 

Ma már sok helyen találkozhatunk a házhoz jövő rendszerű szelektív hulladékgyűjtéssel, ami a fogyasztók számára a 

legkényelmesebb. Ez azt jelenti, hogy a társasház, kertes ház szelektív edényében folyik a gyűjtés, amit meghatározott 

napokon ürítenek. Zsákos gyűjtés esetén a tiszta csomagolóanyagok speciális zsákba kerülhetnek, vidéken sokszor 

találkozunk a szeletív hulladékgyűjtésnek ezzel a formájával. 

 

MIBE, HOGYAN? 

 

•    A KÉK fedelű kukába vagy gyűjtőbe kerül a PAPÍR ALAPÚ HULLADÉK. Amennyiben valami nem fér bele a 

kék kukába, vagy esetleg nincsen, akkor gyűjthetjük a papírhulladékot egy üres kartondobozban is, illetve a nagyobb 

méretűeket kitehetjük a kuka mellé lapra hajtogatva és zsineggel átkötve. 

•    A SÁRGA fedelű gyűjtőedényben gyűjthetjük a MŰANYAG ALAPÚ HULLADÉKOT, vagy erre a célra a 

műanyag szemeteszsák is megfelelő lehet.  (A műanyagok fajtáiról itt olvashatsz bővebben.) 

•    A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett ZÖLD színű gyűjtőbe kerülnek a SZÍNES ÜVEGEK, 

természetesen a fedél vagy a kupak nélkül. 

•    A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett FEHÉR színű gyűjtőbe dobálhatjuk be a  a fedél vagy a kupak 

nélkül FEHÉR ÜVEGeket. 

•    A FÉM HULLADÉK gyűjtése lehetséges a szelektív gyűjtőszigetek SZÜRKE konténereiben illetve házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtésnél a SÁRGA fedelű kukába a műanyag alapú hulladékokkal együtt. 

  

https://www.zoldpolc.hu/muanyagfajtak-es-szelektiv-gyujtesuk


 

MIT IGEN és MIT NEM? 

 

 
Vannak olyan szelektíven gyűjthető hulladékok, amelyeket a gyűjtőedényben nem, a hulladékudvarokban viszont 

leadhatunk. Ilyenek pl. a hungarocell, neoncső, különböző izzók, elektronikai hulladékok (megjavíthatatlan háztartási 

eszközök), kábelek, használt sütőolaj, elem, veszélyes hulladékok (pl. festékek). 

 


