
Dabason 10 helyszínen található szelektív hulladékgyűjtő sziget: 
 

1. Örkényi út – Buszforduló (Gyón) 
2. Vasút út – Halász Jenő u. (Gyón) 
3. Szőlő u. – Iskola előtt (Gyón) 
4. Szent István út – Halász Kúria környéke (Dabas) 
5. Falu T. u. (Dabas) 
6. Szintes u. (Dabas) 
7. Felső Dabasi Templommal szemben 
8. Rákóczi út – Szabadság tér Y (Sári) 
9. Sári-Besnyő játszótér 
10. Dabas-Szőlő buszforduló 

 
 
A szelektív hulladékgyűjtés legfontosabb szabályai 
 
A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy a különválogatott hulladék újrahasznosításra kerülhessen, így csökkentve a 
környezet terhelését. Ehhez azonban kulcsfontosságú a szelektív gyűjtés szabályainak pontos betartása. A rendszer hibáját 
legtöbbször a különböző anyagfajták nem pontos szétválogatása okozza. 
 
 
Papír 

Az újrafeldolgozás legfontosabb feltétele, hogy a papír ne legyen szennyezett vagy zsíros. További lényeges 
momentum, hogy a papíron kívül semmilyen más anyagfajta nem kerülhet a papír és karton gyűjtésére kijelölt 
edénybe. 

 
Mit tehetünk a papírgyűjtő edénybe? 

• Fekete-fehér újságpapírt, 
• Színes újságpapírt, 
• Kartondobozokat, 
• Borítékot, levélpapírt, 
• Tiszta csomagolópapírt, 
• Irodai papírhulladékot. 

 
Mi nem kerülhet a papírhulladékok közé? 

• Füzetborító, műanyag mappa, 
• Hentesáru csomagolására használt, belül fóliázott papír, 
• Műanyag kötöző zsinór, ragasztószalag, 
• Zsíros, ételmaradékos papírhulladék. 
• Használt papír zsebkendő, szalvéta 

 
 
Műanyag 
 

A gyűjthetőség és szállíthatóság szempontjából a műanyag háztartási hulladékok számára egy gyűjtőedény kerül 
kijelölésre, a szelektív gyűjtés keretein belül. 

 
Amit a műanyag hulladékgyűjtő edényben kell elhelyezni: 

• PET (pille) üdítős palack, 
• Nylonzacskó, fóliák, műanyag csomagolóanyagok, 
• Műanyag tároló dobozok (tejfölös, joghurtos pohár, margarinos 

doboz - kimosva)  
 
Nem kerülhet a műanyag hulladékok közé: 

• Üvegpalackok (sokan összekeverik a kétféle palackot) 
• Papírcímke, 
• Ételmaradék, 
• Vegyszeres műanyag dobozok, edények 



Ételmaradékok 
 

Mi kerülhet ebbe a gyűjtőedényekbe? 
• Konyhai hulladékok, 
• Zöldség- és gyümölcsmaradványok,  
• Ételmaradványok 
 

Mit nem szabad az ételmaradékos gyűjtőedénybe dobni: 
• Fóliák, műanyag csomagolóanyagok, 
• Fém és műanyag tároló dobozok 

 
 
Üveg 

Az üveg az egyik leghatékonyabban hasznosítható anyag. A gyűjtési eljárások némelyike a színes és a fehér üveget 
egy edényben gyűjti, de léteznek külön gyűjtőedények is. Legtöbbször a megfelelő színkódok segítik az eligazodást. 

 
Az üveghulladék gyűjtésére kijelölt edénybe kell tenni: 

• Üdítős üvegek (nem műanyag palack!), 
• Sörös üvegek, 
• Befőttes üvegek, 
• Egyéb alkoholtartamú italokat tartalmazó üvegek (mindegyik 

kimosva!) 
 
Az üveghulladék gyűjtésére kijelölt edénybe nem kerülhet: 

• Műanyag palack (alakjuk hasonló az üveg palackkal, de 
hasznosításuk anyaguk különbözősége miatt eltér) 

• Zárókupakok és azok gyűrűje (műanyag, fém) 
• Ablaküveg, autóüveg, 
• Porcelán, kerámia, hőálló üvegtál, pohár, 
• Fénycső, izzólámpa. 

 
 

Szerves hulladékok: 
 

A komposztálás során egyes zöld hulladékokból – megfelelő kezelés mellett – biológiai folyamat útján komposzt 
keletkezik. A komposzt kiválóan alkalmas talajjavításra. A komposztálás célja a szerves hulladékok újrahasznosítása, 
kellemetlen szagok elnyomásával. Kiemelten fontos, hogy véletlenül sem kerülhet közéjük veszélyes hulladék, vagy 
annak csomagolása. 
 
Ennek két oka van: 

• A komposztálás gombák és baktériumok segítségével történik, ezek a veszélyes anyagok miatt 
károsodhatnak. 

• A komposzt révén a káros anyagok a növényekbe, majd így akár az emberi szervezetbe is eljuthatnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Előzzük meg a hulladékképződést! 
 
A hulladékproblémák megoldásának egyik jelentős lépése a hulladék keletkezésének megelőzése. Tudatos fogyasztással (ami 
csak rajtunk múlik), azokat a termékeket választjuk, amelyek a célnak megfelelnek, kevesebb csomagolóanyagot tartalmaznak, 
és kisebb környezeti kárt okoznak. A hulladéktermelést teljesen nem lehet megszüntetni, azonban a környezetre gyakorolt 
negatív hatását a hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentésével lehet mérsékelni. 

 
 
Csökkentsd a fogyasztást! 

 
Tudatosan vásárolj! Gondolkozz, mielőtt választasz! Gondold meg, valóban szükséged van rá? Nem tudod 
kölcsönözni, bérelni? Meg tudod osztani másokkal, amit vennél? Ha mégis vásárolsz, tartós, jó minőségű árut vegyél! 

 
 

Javítsd meg, használd újra! 
 

A visszaváltható, környezetbarát csomagolást válaszd! Vásárolj utántöltő, nagyobb kiszerelésű termékeket! Javítsd 
meg dolgaidat, mielőtt újat vennél! Amire nincs szükséged, „add oda” másoknak! (bolhapiac, használt cikk boltok, 
jótékonysági adományok) 

 
 

Gyűjtsd külön a hulladékokat! 
 

Hulladékaid 75 %-a hasznosítható, másodnyersanyagként új terméket készíthetnek belőle! Kezd a papír gyűjtésével, 
majd komposztáld a szerves hulladékokat! Gyűjtsd külön az üvegeket, műanyagokat, papírokat!  

 
 

Vásárolj hulladék hasznosításával készült termékeket! 
 

Ezzel ösztönözheted a piacot az ilyen termékek gyártására, forgalmazására! Így takarékoskodsz a Föld nyersanyag és 
energiakészleteivel! Óvd meg bolygónkat a felesleges környezeti ártalmaktól! (talaj-, víz-, levegőszennyezéstől, az 
élőhelyek, élőlények pusztulásától) 


