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TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV 

HULLADÉKGYŰJTÉSŐL 
 
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. biztosítja Ügyfelei részére a szelektív hulladékgyűjtés 
lehetőségét szolgáltatási területén. Családiházas partnerek esetében házhoz menő formában 
négyheti rendszerességgel, még a lakótelepi övezetben élők részére szelektív szigetekkel és 
szelektív gyűjtőponttal. 
 
Házhoz menő gyűjtés: 
Ügyfeleink az otthonukban összegyűjtött szelektív hulladékot átlátszó zsákban helyezhetik ki az 
ingatlan szállítási napon reggel 6:00-ig. A zsákba kérjük elhelyezni a műanyag, fém, tetra (társított 
italos karton) hulladékokat, még a nagyobb mennyiségű kartont, újságpapírokat, könyveket 
összekötegelve kérjük kihelyezni. Az ömlesztve, kötegelés nélküli papírhulladékot a Szolgáltató 
nem szállítja el.  
 
Gyűjtőszigetes gyűjtés: 
A gyűjtőszigeteken leadható anyagfajták a papír, műanyag, fém, tetra és üveg hulladék. Kérjük, 
hulladékot ne helyezzenek a konténerek mellé, csak és kizárólag a konténerekbe. Amennyiben a 
gyűjtőkonténer megtelt, abba az esetben fáradjon át az Önhöz legközelebb lévő gyűjtőpontokhoz. 
 
A gyűjtőszigetek pontos elhelyezkedése és a leadható frakciók leírása az alábbi linken érhető el: 
 
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Va3poSbSonoaMY-
Piv8yTMXv6vBG1IYK&ll=47.66840560000003%2C19.062360599999998&z=14 
 
Mit gyűjthetek szelektíven és mit nem? 
 
Papír hulladék: 
Szelektíven gyűjthető papírhulladék a könyvek, füzetek, újságok, magazinok, borítékok, 
napilapok, kartonpapírok és az ehhez hasonló tiszta papír anyagú csomagoló anyagok. A 
szennyezett papír (pl. zsíros pizzás doboz, a szennyezett szalvéta, használt papírzsebkendő, 
papírtányér, papír pohár) hulladékot kérjük, a hagyományos kukába dobják, mivel a szennyezett 
anyagok újrahasznosítása nem lehetséges. 
 
 
Műanyag hulladék: 
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Tisztára mosott műanyag palackok, PET palackok, HDPE (kemény anyagú) samponos doboz, 
műanyag zsákok, nylon zacskók, fóliák. A szennyezett hulladékot, mint pl. étolajos, vajas, 
joghurtos, tejfölös poharakat ne helyezzenek ki a szelektív gyűjtés során, csak és kizárólag 
megtisztított állapotban.  
 
Fontos, hogy nem minden műanyag számít szelektív műanyagnak. Kérjük, ne helyezzenek ki 
műanyag játékokat, kerti széket, műanyag tányért, műanyag vödröt, hungarocellt, hungarocell 
habtálcák (húsnak, gyümölcsnek, stb.), chipses zacskót,  
 
Üveg hulladék: 
Üveghulladékot balesetvédelmi okok miatt csak és kizárólag szelektív szigeteken és üveggyűjtő 
pontokon adhatnak le, házhoz menő formában nincs lehetőség az üveghulladék elszállítására. A 
gyűjtőkonténerben vegyesen elhelyezhető a színes és fehér üveg (pl. sörös, boros, befőttesüvegek 
stb.), azonban ablaküveget (síküveg) és más "táblás" üveget tilos a konténerbe rakni.  
Csak tiszta frakciók kerüljenek a gyűjtőedénybe, azonban a címkéket, kupakokat nem szükséges 
leszedni róluk. 
 
Fém és tetra hulladék: 
Szelektíven gyűjthető a sörös és üdítőitalos fémdobozok és a konzervdobozok, valamint a 
kiöblített tejes és gyümölcsleves dobozok. Kérjük, más fém jellegű tárgyakat (pl. evőeszközök, 
régi edények, lábasok) ne helyezzenek ki szelektív szállításkor. 
 
Egyéb Információ: 
Amennyiben a gyűjtőkonténer megtelt, kérjük fáradjon az Önhöz legközelebbi szigetünkhöz. 
Bármilyen típusú hulladékot a sziget mellé lerakni szigorúan tilos. 
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