
 
 

 

 

Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.4.1-16-2016-00129 

Pályázat címe: Szemléletformálási programok a 

Sopronkövesd Községi Önkormányzatánál 

Újrahasznosítás 

 

Újrafeldolgozás, újrahasznosítás, recycling… 

(RECYCLE) az anyagában történő hasznosítás (más néven újrafeldolgozás, a 

hulladékból újra terméket állítanak elő) 

Sokféleképpen nevezzük, de mindegyiknek egy a lényege: az anyagában történő 

hasznosítás, mert e tevékenységnek köszönhetően a hulladékból újra termék 

készül! Így a másodnyersanyag (hulladék) nem vész el, csak átalakul. 

A szelektív hulladékok újrafeldolgozásával jelentős mennyiségű elsődleges 

nyersanyagot takaríthatunk meg, ami a környezet szempontjából mindenképpen 

kedvező. 

 



 
 

 

 

Újrahasznosítható termékek: 

A köztudatban még mindig az él, hogy hulladékok csak egy kis részét lehet 

újrahasznosítani. Hatalmas tévedés, hiszen a „szemét” nagy részét lehet ismét 

felhasználni. Nagyon fontos, hogy minden terméknek tisztának és száraznak kell 

lennie! Pl.: olajos flakonokat mielőtt a gyűjtőbe tesszük, ki kell mosni.  

o műanyag 

o alumínium 

o üveg 

o műanyag zacskó 

o műanyag evőeszköz 

o hungarocell 

o polisztirol 

o tejes és üdítős dobozok 

o újságok, magazinok 

o szórólapok 

o papír 

o karton 

 

 

 

 

Magyarországon a lakosság által szelektíven visszagyűjtött hulladék évente 

62000 tonna (emellett iparilag begyűjtésre kerül még 420.000 t csomagolási 

hulladék). Országosan 5000 gyűjtősziget működik ennek érdekében, mely 4,5-5 

millió embernek teszi elérhetővé a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. 

Emellett egyre több helyen üzemel a házhoz menő gyűjtés is, amivel nagyobb 

mennyiséget és tisztább hulladék összetételt lehet begyűjteni. Sopronkövesden is 

ezzel a megoldással működik a szelektív hulladékgyűjtés. A hulladék 

hasznosítása a hazai vállalkozók, iparágak számára lehetőség a környezetbarát 



 
 

 

 

technológiák üzleti alkalmazására és a környezetterhelés csökkentésére. Utóbbi 

népszerűsítésére jött létre a Hulladékból Termék Kiállítás, ahol az 

újrahasznosításon kívül sok egyéb "zöld praktikát" tanulhatunk. 

Méltán lehetünk büszkék a hulladékhasznosító iparágunkra. Magyarországon 

közel 100 cég foglalkozik a különböző hulladékok hasznosításával (papír, fém, 

műanyag, üveg, gumiabroncs, elektronika, stb.) és termékeik teljes palettáját 

lehet megtekinteni az "Újrahasznosított termékek" adatbázisában. 

Különlegességeink között említhetjük például a magyar szabadalomként 

jegyzett kartonbútort (ami meghódította már a fél világot), vagy az Apcon 

készülő londoni metró ventilátorlapátjait (sörös dobozból). Műanyag 

hulladékból készül a legtöbbféle termék, pl. kerti padok, kerítések, vagy 

hajómólók állíthatók elő 100% hulladékból. Ezeket és még sok minden mást is 

bemutat a Hulladékból Termék kiállítás. 

 

Decemberben két programot bonyolítottunk le: energia szakkört és a 

rajzversenyt. 

Energia szakkörön az újrahasznosítás volt a téma. Ezt körbejártuk szinte minden 

lehetséges módon. Dr. Németh Nikoletta egy nagyszerű előadás során ismertette 

meg a diákokat az újrahasznosítás fontosságával. Mivel az előző alkalommal a 

szelektív hulladékgyűjtésről volt szó, így nagyon szorosan összekapcsolódik a 

két téma. Rajzverseny is nagy sikerrel zajlott le. Az elkészült rajzok az energia 

témaköréből kerültek ki.  


