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Nem kell eltávolítani a kapcsokat, 
spirálokat a füzetből. Az újrahasznosítási 
folyamatok úgy vannak tervezve, hogy 
eltávolítsák ezeket.

Minden papír boríték 
újrahasznosítható, még a műanyag 
ablakosak is, kivéve a buborékfóliás 
borítékok.

Az élelmiszerrel szennyezett 
papír és karton nem 
hasznosítható, így a pizzás dobozok, 
műanyaggal bevont tányérok, és poharak 
sem.

A dobozokat és kartonokat 
ki kell lapítani, így a szállítás 
fenntarthatóbbá válik.

TUDTAD?

Friss rostok felhasználásához hasonlítva 
6o%-kal alacsonyabb víz és 
energiaigény

Természetes erőforrásokat 
takarít meg, és csökkenti az 
üvegházhatású gázak kibocsájtását

Hatszor több munkahelyet 
teremthet mint az égetés, és 
harminchatszor többet mint a 
hulladék lerakása

PAPÍR ÉS KARTON ÚJRAHASZNOSÍTÁSA:



MIT TEHETNEK A LAKÓK AMIT AZ ÖNKORMÁNYZATOK TEHETNEK

A papír és karton újrahasznosítása enyhíti 
a környezeti erőforrásokat- mint 
erdők, víz és energia- gyakorolt hatást.

A papír és karton újrahasznosítása 
gazdaságos. Az ipar számára az 
újrahasznosítható rostok alkalmazása 
költséghatékony nyersanyagforrást jelent. 
A jobb különgyűjtés és újrahsznosítás az 
önkormányzatoknak többlet bevételt, míg az 
égetés és lerakás többletköltséget jelent.

A papír fából előállított cellulóz rostokból 
készül, ami egy megújuló természetes 
erőforrás. A papír és karton különgyűjtése és 
újrahasznosítása a rostok élettartamát 
3,5-szorosára növeli, és ennek 
többszöröse is lehetséges. Az idő folyamán 
az újrahasznosítás a minőség romlásához 
vezet, ezért friss rostok szükségesek a ciklus 
fenntartásához.

A legfontosabb amit a lakóknak tenniük kell, 
követni a válogatásra vonatkozó javaslatokat 
és előírásokat, és ezeknek megfelelően 
helyezni el a papírt és kartont a rendelkezésre 
álló szelektív gyűjtési eszközökben.

A legfontosabb amit az Önkormányatok 
tehetnek az átlátható és megfelelő 
szelektív hulladékgyűjtési  
rendszer biztosítása a lakóknak és 
vallalkozásoknak

A lakók felvehetik a kapcsolatot az 
Önkormányzattal, hogy informálódjanak 
és tanácsot kérjenek a területükön 
működő hulladékgazdálkodási 
rendszerről. Végül, az újrahasznosítható 
termékek vásárlása aktívan támogatja a 
karton és papír újrahasznosítását.

Az Önkormányzatok értékes 
információkkal szolgálhatnak ami az 
újrahasznosítást jelenti, és növelhetik 
a lakósok környezeti tudatosságát, 
valamint elmagyarázhatják a papír és 
karton szelektív gyűjtésének fontosságát 
az újrahasznosítási folyamatban. 
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A JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVÜNK ELÉRHETŐ A
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A papír mindennapjaink leginkább használt anyaga, ami 
segít abban, hogy:

•  Kommunikáljunk és információkat közvetítsünk 
(fehér papír, könyvek, újságok)

•  Védi, szállítja és kézbesíti a termékeket amiket 
használunk (kartondobozok, papírtasakok és más 
csomagolóanyagok)

•  Kiszolgálja tisztasági igényeinket (toalettpapír, 
zsebkendők) és speciális szerepet szolgál (bankjegyek, 
bélyegzők, szűrők)

Növekvő igény van a papír és karton újrahasznosítására 
ezek szelektív gyűjtésére révén egész Európában.
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