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Hulladékok szétválogatása – mi hova kerüljön?
Fekete 
MARADÉKHULLADÉK-EDÉNY

UNGARISCH / MAGYAR 

maradékhulladék számára
hamu, takarófólia, iratrendező, 
sütőpapír, barkácsolás maradékai, ke-
fék, páraelszívó szűrője, egyszer  
használatos borotva, egyszer használatos  
kesztyű, izzólámpák, higiéniai termékek  
(fogkefék, kötszerek, vattakorongok), kazetták, 
macskaalom, szemét, kerámia, ragasztószalag, 
csont, indigópapír, zsinegek, bőr,  
rongydarabok, papírtörölköző, papírzsebkendő, 
zsírpapír, perlonharisnya, plexiüveg, porcelán, 
ragtapasz, borotvapengék, üvegpoharak,  
szalvéták, porszívózsák, hanglemezek,  
virágcserepek, tükör, szappanmaradék, játékok 
(kivéve elektronikus), ceruzák, tapétamaradékok, 
kötőanyagok, szennyezett csomagolások,  
videokazetták, vatta, pelenkák, cigarettahamu, 
cigarettavégek

italos palackok számára  
fehér és színes üveg szétválogatva
üvegpalackok, befőttesüvegek, 
lekvárosüvegek, pezsgőspalackok, 
pálinkásüvegek, borospalackok,  
szirupos palackok, flakonok

árucsomagolásoknak
fém anyagú alumínium fedél/alumínium doboz, 
alufólia, alumínium tubusok, italosdobozok, 
konzervdobozok, habspray-palackok, csavaros 
kupakok, spray-palackok (üresen), söröskupakok 

műanyag műanyag tasakok/táskák, 
hungarocell edények, tömlős tasakok, 
bevásárló táskák, mosószeres flakonok, 
műanyag poharak, műanyag palackok, 
vákuumcsomagoló anyagok, hungarocell  
csomagolóanyagok

többrétegű anyagok italdobozok, tejesdobozok 
(Tetrapack-dobozok) többrétegű  
csomagolóanyagok, műanyag/papír és alumínium 
tasakok (édességek/levesek/szószok)

Figyelem, ez nem 
kerülhet bele:
elemek/akkumulátorok, 

elektromos kisgépek, 

energiatakarékos  

fényforrások

Figyelem,  
ez nem  
kerülhet bele:
tapéták,  
tapétamaradékok,  
papírtörölköző,  
szennyezett papír

Figyelem,  
ez nem  
kerülhet bele:
maradékhulladékok,  
üvegcsomagolások,  
papír-/kartoncsomagolások, 
pelenkák

KÉK 
PAPÍRHULLADÉK-EDÉNY

SÁRGA  
EDÉNY

BARNA 
BIOEDÉNY 

mérgező hulladékok számára
A károsanyag tartalmú hulladékok a  
károsanyag-gyűjtőbe kerüljenek

A károsanyagokat gyakran veszélyjelző  
szimbólumokkal jelölik  

KÁROSANYAG-GYŰJTŐ

papír/karton/hullámpapír számára
levelek, prospektusok, kenyeres  
tasakok, könyvek (műanyag borítók 
nélkül), tojástartó, ajándékcsomagoló 
papír, füzetek, illusztrált, katalógus, 
keménypapír, csomagolópapír,  
papír- és kartoncsomagolások, prospektusok, 
levelezőlapok, papírtekercsek, írólapok,  
telefonkönyvek, újságok, folyóiratok

komposztálható hulladékok 
számára
tűlevelek, virágok, tojáshéj, hullott  
gyümölcs, zöldséghulladék, sövénynyiradék, kávéfilter, 
kávézacc, lomb, élelmiszerhulladékok (csomagolások 
nélkül), gyümölcshulladék, fűnyiradék (fonnyasztott, 
száraz), kéreg, salátamaradék, vágottvirágok,  
ételmaradékok, cserjék, sserjenyiradék,  
teafilter/tealevelek, cserepes növények (cserép nélkül), 
vadvirágok, citrusgyümölcsök, gallyak

ÜVEGKONTÉNEREK

Figyelem, ez  
nem kerülhet  
bele:
műanyag  
tasakok (műanyag  
hulladékzsák), fekália,  
állattetemek, folyadékok, 
kövek

Figyelem, ez  
nem kerülhet  
bele: 

síküvegek, ablaktáblák,  
tükör, izzók
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WIR ISTHIER.
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