
Az emberek szelektív hulladékgyűjtési
hajlandósága két tényezőre vezethető
vissza: a kényelemre és a rendszer
azonnali, egyértelmű megértésére.

A szelektív gyűjtőtartályokat használók
gyakran más dolgokra figyelnek, ezért a
hulladékgyűjtők kialakításának és
elhelyezésének alkalmazkodnia kell az
emberek igényeihez: könnyen
hozzáférhetőnek és egyszerűnek kell
lennie a szelektív hulladékgyűjtési
rendszernek ahhoz, hogy a lakosság
megfelelően és gyakran használja azt.

A szelektív hulladékgyűjtés már sok ember számára mindennapossá vált, ami már bevett
gyakorlat az otthoni és a munkahelyi környezetben, azonban a szelektív hulladékgyűjtés
kiterjesztése a nyilvános terekre, parkokra és más városi közterületekre csak az utóbbi
években kezdődött el.

A nyilvános terekben történő szelektív hulladékgyűjtés akkor működik megfelelően, ha a
szelektív hulladékgyűjtési módot az emberek mindennapi szokásainak figyelembe
vételével tervezik meg és részévé teszik azt.

• Ez az útmutató kifejezetten olyan programtervezési elemeket határoz meg, amelyek
segítik a lakosokat a szelektív hulladékgyűjtés helyes alkalmazásában a nyilvános
tereken, parkokban. A közterületi-fejlesztési programok ugyanis gyakran figyelmen
kívül hagyják a szelektív hulladékgyűjtés szempontjait.

• A nyilvános tereken, parkokban létesítendő szelektív hulladékgyűjtési rendszer helyes
kialakításának főbb sarokköveit a következő 10 pont foglalja össze. A 10 pontos
útmutató segítségével végig lehet gondolni és meg lehet tervezni a jól kialakított,
hatékonyan működő szelektív hulladékgyűjtés rendszerét.

A szelektív 
hulladékgyűjtés legyen
egyszerű és kényelmes

Útmutató a nyilvános tereken, parkokban 
létesítendő szelektív hulladékgyűjtési 

rendszer helyes tervezéséhez



 A nyilvános tereken, parkokban
létesítendő szelektív hulladékgyűjtési
rendszer kialakítását össze kell
hangolni az adott település
hulladékkezelési rendszerével.

 Figyelembe kell venni, hogy a
településen milyen útvonalon és
milyen gyakorisággal történik
szelektív gyűjtés, és annak figyelembe
vételével kell meghatározni a szelektív
hulladékgyűjtő helyét és méretét.

 A szelektív gyűjtőtartály egységek
közvetlenül kerüljenek a kommunális
hulladékgyűjtő mellé, tapasztalat
szerint ugyanis a nyilvános tereken,
parkokban a szelektív hulladékgyűjtés
sikeresebb, ha a kommunális és a
szelektív hulladékgyűjtők egy helyen
találhatóak.

 Minél távolabb vannak egymástól a
hulladékgyűjtők, annál nagyobb a
kockázata a hulladékgyűjtők helytelen
használatának.

Álljon összhangban a 
helyi hulladékkezelési 

rendszerrel

A kommunális és a 
szelektív gyűjtőtartályok 

kerüljenek egy helyre

 A korlátozó hulladékbedobó nyílások
növelik a szelektív hulladékgyűjtésre
való hajlandóságot, vizuális jelzést
adnak az embereknek, hogy a kisebb
hulladékbedobó nyílást
papírszeméthez, a nagyobb nyílást
pedig a kommunális hulladékhoz
kössék.

 Különböző hulladékgyűjtőhöz
különböző nyílás kerüljön. A dobozok
és palackok számára a fedelek
tartalmazzanak egy kis kerek nyílást, a
papírhulladék részére pedig keskeny
rést.

Legyenek korlátozó
hulladékbedobó 

nyílások a fedeleken



 Egyszerű képek alkalmazása a
leghatékonyabb megoldás a
megfelelő szelektív hulladékgyűjtésre,
egy konzervdoboz vagy egy
újságpapír képe egyértelműen jelzi,
hogy melyik szelektív gyűjtőtartályba
mi dobható bele.

 Az egyszerűség elve itt is érvényes,
azt, hogy melyik hulladékgyűjtőbe
milyen hulladék kerüljön a lehető
legegyszerűbb módon kell feltüntetni.

 Fontos a megfelelő méretű
gyűjtőtartályok alkalmazása annak
érdekében, hogy az előre megbecsült
igényt teljes mértékben lefedjék
figyelembe véve az elszállítás
gyakoriságát.

 Lényeges továbbá, hogy az emberek a
gyűjtőtartályokat azonnal és
könnyedén meg tudják különböztetni
egymástól.

Alkalmazzunk könnyen 
érthető címkéket és 

képeket

Válasszunk megfelelő 
szelektív 

gyűjtőtartályokat

 A gyűjtőtartályok tekintetében
alakítsunk ki egységes formát,
színvilágot és címkeüzenetet, és
alkalmazzuk azt a jövőben az
önkormányzat minden közterület-
fejlesztési munkájában.

 Az egységes stílushasználat
minimalizálja annak szükségességét,
hogy az emberek újra és újra
megtanulják, melyik szelektív
gyűjtőtartályba milyen hulladék
kerüljön.

Legyünk következetesek



 Fontos a gyűjtőtartályok megfelelő
karbantartása, a megkülönböztetett
tartályformák, a címkék, a színsémák,
valamint a speciális fedelek
használata, hogy az emberek a
szelektív hulladékgyűjtést másként
lássák, különítsék el a kommunális
hulladékgyűjtéstől.

 Készüljön kommunikációs akcióterv a
szelektív hulladékgyűjtési rendszer
sikeres bevezetése érdekében, legyen
sajtóesemény a fejlesztés átadásáról,
és kerüljön a helyi média bevonásra.
Lehetőség szerint az esemény legyen
interaktív, a program vonja be a
parkot használó lakosokat.

 A kommunikációs stratégia
tartalmazzon későbbi, folyamatos
akciókat, eseményeket, melyek
elsősorban a nyilvános terek, parkok
gyakori látogatóit célozzák meg.

Tartsuk a 
hulladékgyűjtőket 

tisztán

Alkalmazzunk megfelelő 
kommunikációs 

stratégiát

 A program sikerességét folyamatosan
kövessük nyomon, és módosítsuk azt,
amennyiben az szükséges.
Dokumentáljuk a szelektíven gyűjtött
hulladék mennyiségét.

 Határozzunk meg reális elvárásokat.
Ha a szelektívbe dobott szennyezett
hulladék aránya kevesebb, mint 10%,
az már sikeresnek mondható,
azonban ha ez az arány folyamatosan
meghaladja a 25%-ot, akkor
változtatásokat kell alkalmaznunk.

Álljunk készen a 
finomhangolásra, 

fejlődésre

Az OptiWaMag (Optimization of waste management in
urban spaces and in households) egy
hulladékgazdálkodással kapcsolatos Interreg Europe
projekt, melynek magyarországi partnere a Fejlesztési
Egyesület.

A projekt az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési
Alapjának támogatásával valósul meg.

További információ: 
www.interregeurope.eu/optiwamag


