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KÖSZÖNTŐ A HULLADÉK NEM SZEMÉT

Tisztelt Olvasó! Szelektíven a zöld 
Budaörsért!

Tömeg százalék (%) Térfogat százalék (%)

Wittinghoff Tamás
Budaörs polgármestere

Budaörs polgármesterének lenni egyedi feladat. Ahogy egyedi a város is – többek 
között az itt élők lokálpatriotizmusából, az intézmények elkötelezettségéből 
fakadóan. Sikerült élnünk a földrajzi és a gazdasági lehetőségekkel, az 
önkormányzatunk pedig tudatos helyi gazdaságpolitikával olyan stabil hátteret 
teremtett, amely magas színvonalon biztosítja a város működését. Intézményeink, 
ellátórendszerünk kiemelkedő színvonalú, ezáltal a budaörsiek életminősége 
jobb, mint a más magyar városokban élőké. Budaörs egy „kis Európa” 
Magyarországon – s őszintén hiszem, hogy ez az itt élők szemléletére is igaz.

Esetünkben utóbbi azért kap hangsúlyos szerepet, mert éppen a 
szemlélet az, amely a hulladékgyűjtési rendszerünk fejlesztését 
sikerre viheti. Talán emlékeznek rá, hogy Budaörsön gyűjtőszigetek 
létrehozásával 2003-ban kezdődött a hulladékok szelektív 
begyűjtése. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján azonban rá kellett 
jönnünk, hogy a rendszer elérte hatékonysága maximumát, 
ezzel a módszerrel a szelektív begyűjtési arány tovább már nem 
növelhető. A város környezetvédelmi elvárásai és a jogszabályok is 
igényelték a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését.

A korszerű hulladékgazdálkodás az Európai Unió és a Magyar 
Állam támogatásával megvalósuló fejlesztése elsődlegesen 
a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek bővítését és az 
újrahasznosítás jelentős javítását tartalmazza. Azt gondolom, 
aligha kell hosszasan ecsetelnem, hogy a környezetünk 
megóvása közös érdek, melynek hatékony megvalósítása csakis abban az esetben 
lehetséges, ha törekszünk arra, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen a 
háztartásokban, vagy a hulladék minél nagyobb részét újrahasznosítsuk. A szelektív 
hulladékgyűjtés terén egyre szélesebb körű alternatívák biztosításával szolgáljuk a tudatos 
hulladékgazdálkodást városunkban. A szétválogatva összegyűjtött és elszállított hulladék a 
szelektíven nem gyűjthető kommunális hulladék mennyiségét csökkenti.

Tisztelt budaörsiek!
Jövőnk egyik alappillére a környezettudatosság. Tegyük élhetőbbé közvetlen környezetünket, 
mutassunk példát ezzel is a következő nemzedékeknek! Szelektíven a zöld Budaörsért!
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MEGELŐZÉS MEGELŐZÉS

A hulladékkezelés kapcsán az egyik legfontosabb tényező maga a 
megelőzés, hogy eleve minél kevesebb hulladék keletkezzen. Annak 
mennyiségét – és veszélyességét – lehet és kell is csökkenteni. Nem kell 
hozzá más, csak környezettudatos magatartás! Ami megmutatkozik a 
fogyasztásban, hogy elsősorban azokat a termékeket választjuk, melyek 
kevesebb csomagolóanyagot tartalmaznak, esetlegesen már újrahasznosított 
anyagból készülnek. Az egyik legfontosabb, hogy vásároljunk tudatosan,
következő lépésként gyűjtsük szelektíven a hulladékokat, s ha tehetjük, 
éljünk a házi komposztálás lehetőségével. A környezetünkben élőket is 
beszéljük rá a természet ily módon történő megóvására!

Környezettudatos 
magatartás

Vásárlás körültekintően
A hulladék keletkezése a vásárlással kezdődik, ezért nagyon fontos, hogy ekkor is tudatosan 
és körültekintően járjunk el. Vegyük figyelembe, hogy a szemét értelmetlen pénzkidobást 
jelent, ráadásul terhelést a környezetnek, így érdemes előre végiggondolni, hogy amit 
megveszünk, abból mennyit dobunk majd ki. Vigyünk magunkkal táskát, ugyanakkor 
keressük a visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolást. A budaörsiek környezettudatos 
magatartását segíti és támogatja, hogy az országban elsőként itt nyílt csomagolásmentes üzlet.

Kerüljük a nem természetes alapanyagból gyártott termékeket, ne sajnáljuk az időt arra, 
hogy elolvassuk a címkék szövegét, mert nem árt tudni, hogy a vásárolni kívánt termék hol 
és miből készült. Törekedjünk a termékek tartós használatára, hiszen az eldobható dolgok 
tömeges előállítása és kidobása energiapazarlással és környezetszennyezéssel jár.

Egyszerűbb bevásárlás esetén igyekezzünk a helyi piacokat felkeresni, amivel támogatni 
tudjuk a helyi termelőket, gazdálkodókat, ráadásul friss hazai idényzöldséghez és 
gyümölcshöz juthatunk. Az sem mellékes, hogy ha a lakóhelyünkön, vagy annak 
közelében készülő, illetve onnan származó termékeket választunk, ezzel elkerülhető a 
szállítással járó környezetterhelés is.

Segítsen abban, 

hogy minél 

kevesebb hulladék 

keletkezzen!
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Színesen

szelektíven!

GYŰJTŐPONT

CSALÁDIHÁZAS ÖVEZET

TÖMBHÁZAS ÖVEZET

GYŰJTŐSZIGET

Szelektíven 
figyelmesen

A hulladék nem szemét

A hulladékgazdálkodás alapvetően a természeti erőforrásokkal való 
takarékosságot szolgálja. Ennek lényege a hulladékok minél nagyobb mértékű 
szétválogatása és újrahasznosítása, az úgynevezett másodnyersanyagok kinyerése, 
s végeredményben a hulladéklerakó telepre kerülő hulladék mennyiségének 
csökkentése. A háztartási szemétbe kerülő anyagok közül újrahasznosítható a 
papír, a műanyag, a fém, valamint az üveg. Amit szemétnek hívunk, többnyire 
újrahasznosítható anyagok nehezen szétválogatható keveréke, melyek döntő 
hányada hasznosítható lenne, ha szelektíven kerülnének ki a háztartásból.

Budaörsön gyűjtőszigetek létrehozásával 2003-ban kezdődött a szelektív hulladékgyűjtés. 
A város önkormányzata ezen projekt segítségével javítana a szelektív hulladékgyűjtés 
iránti fogékonyságon. A szelektív hulladékgyűjtés a definícióját tekintve a hulladékok anyagfajta 
szerinti elkülönített gyűjtését jelenti. Azonban a szelektív gyűjtés nem cél, csupán eszköz. Ha 
élünk a különgyűjtés lehetőségével, értékes nyersanyagokat jutattunk vissza a körforgásba. 
A háztartásokban különféle termékek és csomagolásaik válnak hulladékká, ezek jó része 
alkalmas hasznosításra, így a szelektív gyűjtésükkel lehetővé tesszük azok ismételt feldolgozását. 
A legnagyobb mennyiséget az élelmiszerek és a fogyasztási cikkek csomagolóanyagai (papír, 
műanyag, üveg, fém és italos kartondoboz csomagolás), valamint az újságpapír teszik ki.

KÜLÖNGYŰJTÉS KÜLÖNGYŰJTÉS
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Hullámpapír, 
csomagolópapír, 
kartondoboz lapítva

Kiöblített italos 
kartondoboz 
(tejes, 
gyümölcslés) 
lapítva

Kisebb 
kartondobozok
lapítva (csokoládés,
tojástartó...)

Háztartási 
fém: italos és 

konzervdoboz

Füzet, könyv
Újság, folyóirat

Műanyag 
flakon:
ásványvizes, 
üdítős

Műanyag 
 szatyor: egyszer 
használatos...

Kiöblített 
tusfürdős,
mosószeres 
flakon...

Semmiféle
üveg

Zsíros, olajos
oldószeres 
papír

Műanyag flakon:
zsíros, pl.
kenőzsírral töltött

CD-lemez,
magnó- és
videokazetta

Élelmiszer 
maradványt
tartalmazó papír

Egyéb, 
műanyagnak ítélt 
(pl.: hungarocell,
stb.) hulladék

Élelmiszer
maradványos
doboz

Mi kerülhet a szelektív 
edénybe?

KÜLÖNGYŰJTÉS

Budaörsi példa

Városunkra vonatkozóan a szelektív hulladékgyűjtést tekintve 
mindenképpen érdemes két csoportban tárgyalni a hulladékok anyagfajta 
szerinti elkülönített (be)gyűjtését.

Az egyik csoportba a családi házas övezetben található háztartások tartoznak, amelyek 
mindegyike ingyenesen kap a projekt keretében egy sárga fedelű szürke kukát, 
amelybe a papír, a műanyag és a fém csomagolási hulladékok helyezhetők el. Ezt az 
edényt a Szolgáltató előre meghatározott időpontban szállítja majd el a háztartásoktól. 
A családi házas övezetben élő lakosság az üveghulladékot  a közterületeken lévő 
hulladékgyűjtő pontokra helyezheti ki.

A másik csoportba a tömbházas övezetben lévő háztartások tartoznak, amelyek lakói 
továbbra is a házakhoz közeli szelektív hulladékgyűjtő szigetre vihetik mind a négy 
szelektív hulladékfajtát (műanyag, üveg, papír, fém).

KÜLÖNGYŰJTÉS

KÉRJÜK EBBE 
DOBJA:

KÉRJÜK NE 
DOBJA BELE:
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A szerves anyagok, növényi részek elkülönített kezelése lehetővé teszi a 
komposztálást, mely során a szerves hulladék lebomlik, értékes humusszá 
alakul, majd a kerti munkálatok, mezőgazdasági hasznosítás során 
visszakerül a természet körforgásába. Amennyiben nem tud, vagy nem 
szeretne otthonában komposztálni, gyűjtse külön a zöldhulladékot, 
melyet az erre a célra rendszeresített, zöld színű – BTG logóval ellátott 
– zsákokban elszállítanak. Az úgynevezett Zöldjárat márciustól decemberig 
közlekedik a szemétszállítás napján. Az összegyűjtött és elszállított növényi 
maradványok komposztálótelepre kerülnek. 

Komposztálás telepen

Ezen felül hetente 

1 köbméternyi kötegelt, átkötött 

zöld hulladékot is ingyenesen 

elszállítanak a kertek elől – 

ez családi házanként évente 

átlagosan 40 köbméter 

nyesedék térítésmentes 

kezelését jelenti.

Mi kerülhet a zöld zsákba?

 avar, fűnyesedék, szalma
 faágak, gallyak aprítva
 kerti gyomok (virágzás előtt)
 évelők, zöldségek, lehullott gyümölcsök
 elszáradt virágok
 faforgács, fűrészpor (vegyszermentesen)

KOMPOSZTÁLJ! ZÖLD JÁRAT

Házi komposztálás

A KOMPOSZT 
SZÁMTALAN ELŐNYÖS 
TULAJDONSÁGA 
KÖZÜL KIEMELENDŐ: 
JAVÍTJA A TALAJ 
SZERKEZETÉT 
ÉS SEGÍTI ANNAK 
LEVEGŐZÉSÉT.

A KOMPOSZTÁLÁS 
LÉPÉSEI:
aprítás / keverés / 
rostálás

1.

gyümölcs, 
zöldség, kávézacc, 
teafilter, tojáshéj, 
ételmaradékok, 
tészta, kenyér, 
faforgács, 
szalma, falevél és 
fanyesedék

3.

nedvesítés
föld / segédanyag 
hozzáadása

4. 5.

érés, hőtermelődés stabilizálódás komposzt kitermelése, 
felhasználása

Konyhai hulladékok:

6.

A hulladékgazdálkodás egyik legfontosabb környezetvédelmi megoldását 
jelentő komposztálás nagy előnye, hogy segítségével a háztartásokban 
keletkező hulladék közel egyharmadát tudjuk felhasználni – s 
készíthetünk ily módon a kerti- és szobanövényeink számára nélkülözhetetlen 
tápanyagot. A projekt keretében 600 db 400 literes komposztáló edény 
igényelhető a családi házas övezetben élő lakosság részére.
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SOKRÉTŰ HULLADÉK

Szervezett begyűjtések Hulladékkezelés
LOMTALANÍTÁS: előre meghirdetett időpontban, évente egy 
alkalommal nagydarabos hulladékok begyűjtésére

Kihelyezhető hulladékfajták: 

használt étolaj, gumiabroncs, kiürült spray flakonok, szárazelemek, 
permetezőszerek, akkumulátorok, fagyálló, festékmaradék, hígító és egyéb 
vegyszerek, fénycsövek, elhasználódott műszaki cikkek

SOKRÉTŰ HULLADÉK

Kompakt kézi válogatómű Budaörsön: a háztartásokból  begyűjtött szelektív 
hulladék hasznosításának előkészítésére
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ: a háztartásokból 
begyűjtött vegyes és zöld hulladékok kezelése és lerakása

VESZÉLYES ÉS E-HULLADÉK GYŰJTÉS:
előre meghirdetett időpontban, évente két alkalommal
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A HULLADÉK NEM SZEMÉTA HULLADÉK NEM SZEMÉT

házi
komposztálás

zöld 
hulladékgyűjtés

CSALÁDI HÁZ

házhoz menő
szelektív gyűjtés

vegyes
hulladékgyűjtés

válogatómű

szervezett 
begyűjtések

lerakó

újrahasznosítók

vegyes
hulladékgyűjtés

szelektív hulladék-
gyűjtő sziget

TÁRSASHÁZ 
(lakótelep) 

üveggyűjtő 
pont

A hulladék útja

Legyünk mindig 

szelektívek!
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Elérhetőségek:
www.budaors.hu
www.btg.hu




