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Színes és fehér 
üveg Papír és karton

Műanyag és 
vegyes alapanyagú 

anyagok

Használt 
elektromos 
készülékek

Fém Biohulladék Veszélyes anyagok
Nagy méretű 

hulladék
Háztartási 
hulladék

Helyezze 
a színes és fehér 
üvegek közé

Helyezze 
a papír- és karton-
hulladék közé

Helyezze 
a veszélyes 
hulladék közé

Helyezze 
a biohulladék 
közé

Helyezze 
a fémek közé

Helyezze 
a műanyagok 
közé

Helyezze 
a nagy méretű 
hulladék közé

Helyezze a hasz-
nált elektromos 
készülékek közé

Helyezze 
a háztartási 
hulladék közé

Ne helyezze 
a színes és fehér 
üvegek közé

Ne helyezze 
a papír- vagy 
kartonhulladék 
közé

Ne helyezze 
a veszélyes 
hulladék közé

Ne helyezze 
a biohulladék 
közé

Ne helyezze 
a fémek közé

Ne helyezze 
a műanyagok 
közé

Ne helyezze 
a nagy méretű 
hulladék közé

Ne helyezze 
a használt 
elektromos 
készülékek közé

Ne helyezze 
a háztartási 
hulladék közé

Öblösüvegek, pl. 
palackok, üvegcsék, 
befőttesüvegek, 
kozmetikai üvegek, 
üvegampullák stb. 

Kérjük, a fehér és 
színes üvegeket 
különválogatva, 
kupak nélkül dobja ki.

A betétdíjas üvegeket 
ne dobja ki, hanem 
vigye vissza 
újrahasznosításra!

Kupak, fedő, 
porcelán, kőedény, 
kerámia, üveg 
étkészlet, ivópohár, 
lámpaizzó

Ablaküveg, tükör, 
huzalhálós üveg 
(ajánlott szelektíven 
kezelni)

Ónozott lemezből 
készült dobozok, 
italdobozok, 
konzervdobozok, 
alufólia, zárókupakok, 
teljesen kiürített  
festék- és lakktartá-
lyok, teljesen üres 
(gázmentes) 
hajtógázas palackok

Nem teljesen üres, 
vegyes alapanyagú, 
hajtógázas palackok 
és gázpalackok

Edények, serpenyők, 
háztartási hulladék – 
adja le a helyi fémhul-
ladékgyűjtőben!

Műanyagfólia; ital-, 
kávé-, vákuumcsoma-
golás; mélyhűtött ter-
mékek csomagolása; 
tisztító- és kozmetikai 
szerek kiöblített 
csomagolása

Vegyes alapanyagú 
anyagok, pl. tabletta-
csomagolás

Polisztirol (ajánlott 
szelektíven kezelni) – 
kérjük, érdeklődjön  
a helyi önkormány-
zatnál.

Minden, 
ami nem számít 
csomagolásnak:
pl. elromlott 
gyerekjáték, fogkefe,
ruhafogas, harisnya, 
zenei és videokazetta, 
CD

Elektromos készlékek, 
pl. mosó- és mosoga-
tógépek, hűtőgépek 
és fagyasztók, televí-
ziók, számítógépek és 
monitorok

Kisméretű elektromos 
készülékek, pl. kenyér-
pirítók, mobiltelefo-
nok, hajszárítók, 
villanyborotvák, 
rádiók, zsebszámo-
lógépek stb. Energia-
takarékos lámpák, 
fénycsövek, elemek/
akkumulátorok

Játékvasút (sín és 
vagon), (autós) 
versenypálya, CD, 
zenei és videokazetta, 
festékpatron, (zenélő) 
üdvözlőkártya

Gyümölcs- és zöld-
séghulladék, romlott 
élelmiszer és élelmi-
szermaradék, tojáshéj, 
kávézacc és -szűrő,  
használt teafű és 
-filter, vágott virág, 
gyapjú, faszén és 
hamu, kerti hulladék

Szintetikus macska-
alom, porszívózsák, 
egyszer használatos 
pelenka, cigaret-
tacsikk, veszélyes 
anyagok, háztartási 
hulladék, széntüzelésű 
kályhából származó 
hamu, bármilyen 
csomagolóanyag

Használt olaj, elem/
akkumulátor,  
oldószer, nitrohígító,  
kozmetikai szerek,  
festékek és lakkok, 
higany, fertőtlenítő, 
fényképelőhívó vegy-
szerek, gyógyszerek,  
savak, lúgok

Kérjük, a használt 
étkezési olajat és zsírt 
adja le a használtolaj- 
gyűjtőhelyen!

A teljesen kiürített és 
kiöblített, üres festék-, 
lakk- és tisztítószertar-
tályok a csomagoló-
anyagokhoz tartoznak, 
és ennek megfelelően 
kell őket  
ártalmatlanítani!

Háztartási hulladék, 
amely mérete/formája 
miatt nem fér a 
háztartásihulladék- 
gyűjtőbe, használha-
tatlan bútor, szőnyeg, 
sporteszköz, síléc, 
babakocsi, használt 
fa- és vasáru 

Sérülésmentes búto-
rok és tárgyak esetén 
érdeklődjön a helyi 
önkormányzatnál az 
újrahasznosítható 
tárgyak leadásáról.

Háztartási hulladék, 
építési törmelék,  
kartoncsomagolás 

A használt elektromos 
készülékeket, olajradi-
átorokat és hűtőgépe-
ket az önkormányza-
tok külön gyűjtik.

Nem újrahasznosít-
ható hulladék: törött 
porcelán és kerámia,  
cigarettacsikk, szén-
tüzelésű kályhából 
származó hamu, 
porszívózsák, fogkefe, 
ruhafogas, haris-
nyanadrág, egyszer 
használatos pelenka,  
higiéniai termékek, 
használhatatlan 
játékszer, villanyégő, 
zenei és videokazetta

Újrahasznosításra 
leadható hulladékok! 
Ide tartoznak a még 
hordható ruhák és 
cipők, mindenfajta 
csomagolóanyag és 
biohulladék, valamint 
a használt elektromos 
készülékek és 
a veszélyes anyagok.

Papír: újságok, színes 
újságok, prospek-
tusok, szórólapok, 
füzetek, könyvek, 
írópapír, katalógusok, 
ablakos borítékok, 
bevonatmenetes és 
tiszta papír

Karton (kérjük 
összehajtani):
dobozok, hullám-
papír, kartonpapír, 
papírtasakok

Mélyhűtött termékek 
(bevonattal ellátott) 
csomagolása, szén-
papír, celofán, tapéta, 
papír zsebkendő, 
italok csomagolása 


