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SZELEKTÍV PAPÍRGYŰJTÉS

A papír sajnos még mindig túl nagy arányban jelenik meg a hulladéklerakókban. Ezen könnyen 
lehet változtatni, ha jól szelektálunk és mellette megelőzési praktikákkal csökkentjük a fel-
használt papír mennyiségét. Tudtad, hogy a papír újrahasznosításával nem csak fákat ment-
hetsz meg, hanem vizet spórolsz, a hulladéklerakók élettartamát növeled, illetve olajat  
és villamosenergiát is megtakarítasz egyszerre? Pedig az Amerikai Környezetvédelmi Ügynök-
ség számításai szerint 1 tonnányi papír-újrahasznosítás megkímél 17 fát és mintegy 3,3 négy-
zetméternyi földterületet, illetve megspórol körülbelül 1360 liter vizet és 27 kg-mal kevesebb 
szennyezőanyag kerül a levegőbe.

Ne feledd azt sem, hogy az újrahasznosított papírból új használati tárgyak készülnek, mint  
a repapír alapú írószerek, a papírtörlők, a csomagolóanyagok és dobozok vagy italos kartonok. 
Ma már a kartonbútorok is népszerűek és jó alternatívát kínálnak az interior design területén. 

TIPPEK SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSHEZ

	Mérjétek fel a szelektív gyűjtők helyét! Biztos jó helyen van? 
	Tegyetek ki frappáns, magyarázó plakátot a szelektív gyűjtők mellé, hogy mit is lehet beledob-

ni! Sokaknak ez segítség és ennek köszönhetően tisztább, értékesebb anyag gyűlik össze.
	Le a szemeteskosárral! Likvidáljatok egy szemeteskosarat, amibe eddig a legtöbb szelektálható 

papírhulladék került. 
	Fordítsunk figyelmet az gyógyszertárban már nem használható papír elhelyezésére, gyűjtésére 

és újrahasznosítására! Helyezzünk ki papírgyűjtőt a szelektív gyűjtéshez, és gondoskodjunk 
ennek ürítéséről!



4 .  K I H Í V Á S  –  2 0 2 1 .  J A N U Á R 
W W W . O K O P A T I K A . H U

	Legyen egy hely, ahol gyűjtitek a még használható papírokat jegyzeteléshez, oviknak rajzpapír-
nak, stb. 

	A használt borítékokat újra használhatod, ha a régi címre címkét ragasztasz.
	Archiválj elektronikus úton!

MILYEN PAPÍRT HASZNÁLJUNK?

	Vásároljunk és használjunk minősített környezetbarát papírt!
	Ne használjunk fehérített vagy színezett, színes papírt! A színezés során jelentős környezet-

szennyezés történik, több színezési eljárás nagyobb környezeti terhet jelent, mint az újrahasz-
nosítás.

	Ha lehet, akkor használj vékonyabb papírt!
	Hőérzékeny papír helyett használjunk sima papírt a faxgépekhez!
	Kerüljük a színes nyomtatást és a fényes papírra történő nyomtatást! Sose legyen színes  

nyomtató alapértelmezett nyomtatóként beállítva a számítógépünkön.

JÓ TUDNI

	Tudtad, hogy a szelektív hulladékgyűjtő mellé ki lehet tenni az összehajtogatott nagyobb  
dobozokat szépen összekötve?

	A papírhulladék gyűjtőbe csak tiszta, szennyezésmentes papírok kerülhetnek, mert csak azok 
hasznosíthatóak. Az olajos, vagy ételmaradékkal szennyezett része (pl. pizzás doboznak)  
nem való a gyűjtőbe, a használt zsebkendő pedig higiéniai okokból nem oda való.

	Tapasztalatunk szerint sokan megfeledkeznek arról, hogy a papírhulladék egyben adathordozó 
is, a papírkosárba dobott dokumentumok titkos vagy védendő adatokat tartalmazhatnak.  
Ennek figyelmen kívül hagyása komoly rés az adatvédelmi pajzson. Szerencsére már van  
néhány biztonsági megsemmisítésre szakosodott vállalkozás, amely a bizalmas adathordozókat 
(nem csak a papír alapúakat) fém biztonsági konténerekkel begyűjtik, ellenőrizhető módon (!) 
megsemmisítik, és a darálásból keletkezett hulladékot újrahasznosításra továbbítják.

TOVÁBBI TIPPEK ÉS OLVASNIVALÓK

 Papírmentes iroda

	 Szelektív	papírgyűjtésre	vonatkozó	tájékoztató

https://www.okopatika.hu/
https://www.facebook.com/papirmentesiroda?ref=hl
http://www.greenius.hu/wp-content/uploads/2017/02/A3_plakat_papir_szelektiv.pdf

