
Zöld Mindentudás Egyeteme 2014/15. tanév 4. előadás 

Bevezető: Upcycling – az életre keltés művészete 

 

Az újrahasznosítás, recycling fogalmával gyakran találkozhatunk a mindennapi 

életben, hiszen aktív résztvevőként magunk is hozzájárulhatunk a hasznosítási 

folyamat sikeréhez. Ha a hulladék szempontjából tekintjük, akkor a folyamat elején a 

háztartásban keletkező csomagolási hulladék szelektív gyűjtésekor, valamint a 

folyamat végén, amikor újrahasznosított alapanyagból készült terméket vásárolunk.   

A hasznosítás lépései: 

1. A hasznosíthatóság előfeltétele a szelektív hulladékgyűjtés.  Ez biztosítja a 

tiszta, homogén alapanyagot a gyártási folyamathoz. Az ilyen módon gyűjtött 

csomagolási hulladék biztosítja az un. másodlagos nyersanyagot, melynek 

felhasználásával csökkenthető 

 a kitermelt természeti erőforrások (alapanyagok) mennyisége,  

 a termeléshez köthető káros anyag kibocsátás és környezeti terhelések 

mértéke, valamint  

 a lerakóra kerülő hulladék mennyisége. 

2. A válogatva gyűjtött hulladék (műanyag, fém, papír és üveg) anyagának 

átalakítása újrahasznosító cégeknél zajlik. Hozzájuk kerül a 

hulladékgazdálkodók által anyag fajtánként összegyűjtött hulladék. 

3. Az utolsó lépés a hulladékból előállított, közvetlenül újrahasznosítható 

(másod)alapanyag feldolgozása, majd ismét termékké alakítása. PET 

palackból készülhet lavór, virágcserép vagy strandtáska, italos kartonból 

háztartási papíráru vagy irodai termékek. Papírból csomagoló anyag, boríték 

vagy füzet, a kevert üvegtörmelék pedig zúzalék formájában az építőiparban 

útépítéseknél hasznosítható építési alapanyagként. Fém dobozból 

autóalkatrész, alumínium tömb vagy betonacél készíthető. 

Az újrahasznosítás eredményét, termékét két minőségi kategóriába sorolhatjuk, attól 

függően, hogy az eredetihez képest milyen minőséget képvisel. 

 Upcycling-ról (felhasznosítás, értéknövelő újrahasznosítás) beszélünk, ha az 

anyag minőségét megtartva történik a hasznosítás.  

Elvileg korlátlan számú alkalommal azonos típusú és minőségű termék 

gyártására alkalmas. Ilyen például az üveg hasznosítása, vagy amikor 

kartonbútor készül válogatott papírhulladékból. Ide sorolhatjuk a használt 

ruhák felhasználását, vagy kreativitás és kézügyesség szülte művészi 

alkotásokat, régi tárgyak felújítását, – akár egészen más funkcióra való - életre 

keltését. 

 Downcycling-ról (lehasznosítás, értékcsökkentő újrahasznosítás) beszélünk, ha 

a folyamat gyengébb minőségű terméket eredményez. 

Például amikor a PET palack hulladékból nylonzacskót gyártanak. A 

szelektíven gyűjtött papírok esetében, a hasznosítás során a papírrostok egyre 

rövidülnek, így egy idő után – új, jó minőségű alapanyagok (cellulóz) 

hozzákeverése nélkül - elértéktelenedne az anyag. 


