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      A hulladékgazdálkodás egyre sürgetőbb problémái 

a hulladékgazdálkodás általános újragondolását tették szüksé-

gessé. Míg korábban a szemetet utólagos kezelési és feldolgozási 

műveletek során próbáltuk meg a lehető legjobban hasznosíta-

ni és a környezetet tehermentesíteni, addig az utóbbi években a 

hangsúly az előgondoskodó környezetvédelemre tevődött át. Ez 

azt jelenti, hogy fokozottan törekszünk arra, hogy lehetőleg ne is 

keletkezzen szemét.

Ennek az „új“ hulladékgazdálkodásnak a legfontosabb eleme a 

szemét elkerülése. Ennek során minden érintettet (ipart, kereske-

delmet, fogyasztókat, stb.) egyformán felhívunk arra, hogy járul-

janak hozzá az ökológiai hulladékgazdálkodás megvalósításához.

A koncepció megvalósításának második lépése a hasznos hulladé-

kanyagok újrahasznosítása és újrafeldolgozása. A szétválogatott 

gyűjtés által ezen anyagok lehetőleg nagy részét vissza kívánjuk 

vezetni az alapanyagfeldolgozás körforgásába. Hogy ezt a környe-

zetpolitikai célkitűzést gazdaságilag és ökológiailag optimálisan 

megvalósíthassuk, szükséges, hogy a szemét már keletkezésének 

helyén (háztartások, üzemek) előírásszerűen szét legyen válo-

gatva.

Ez a tanácsadó füzet egészen konkrét útmutatást kíván adni Ön-

nek, hogyan bánhat a leghelyesebben a szemetével. Kérjük, hogy 

egészséges és élhető környezetének megóvása érdekében minél 

gyakrabban használja! Észrevételei és kérdései esetén a Burgen-

landi Hulladékgazdálkodási Egyesület és annak munkatársai bár-

mikor szívesen állnak rendelkezésére. Forduljon egyszerűen az 

ebben a tanácsadó füzetben található címekhez vagy telefons-

zámokhoz!

Burgenlandi Hulladékgazdálkodási Egyesület

2021. június

Előszó



Helyes hulladék szétválogatás A-tól Z-ig

vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/ablak 
begyüjtés
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás

bio tartály/saját komposztálás
hulladékátvevő hely/zöld hulladék
hulladékátvevő hely/nem újrahasz-
nosítható építési törmelék
hulladékátvevő hely/nem újrahasz-
nosítható építési törmelék
hulladékátvevő hely/nem újrahasz-
nosítható építési törmelék
hulladékátvevő hely/nem újrahasz-
nosítható építési törmelék
sárga szelektívtartály
használt textíliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely (szaküzlet)

veszélyes hulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
veszélyes hulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
bio tartály/saját komposztálás
önkormányzat/halott állat 
begyűjtés
bio tartály/saját komposztálás 
(haaz állat beteg: vegyes hul-
ladék)
vegyes hulladék

bio tartály/saját komposztálás
veszélyes hulladék (zsíradék)

hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
vegyes hulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
átvevő hely/szaküzlet

hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék

hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás

ablakgitt, megkeményedve
ablakok

ablaktisztító szer
ablaktömítések
ablaküveg
aceton
adventi koszorúk drót nélkül,  
   masnik, polisztirol abroncs, stb.
ágak felaprítva, kis mennyiségben
ágak nagy mennyiségben
agyag termékek

agyag vagy kerámia virágcserép,  
   virágláda
agyagedények

agyaggolyók (hydrokultúrás 
   növény számára)
agyagüvegek
ágynemű

ágynemű (használhatatlan)
ágyrács (fa)

ajtók / -tokok fából (vasalatok 
   és üveg eltávolítva)
ajtók / -tokok fémből
akkumulátor lúg
akkumulátor sav
akkumulátorok, mobiltele-
   fonoké is    

akril lakkok
akril üveg/plexi üveg

alapozók (mázolás)
alkáli-mangán elemek
alkoholok (nem étkezési)
állateledel dobozok, csomagolás
állati sörte (természetes sörte)
állati tetem

állati ürülék komposztálható  
   alommal (pl. fűrészpor)

állati ürülék nem komposztálható  
   alommal
állati vagy emberi haj és köröm
állati vagy növényi eredetű zsírok  
   és olajok
állólámpa

alsónemű
alufólia
alumínium ablakok és -keretek
alumínium csomagolás, fedél
alumínium felnik
alumínium italos dobozok
alumínium kávékapszulák 
   (Nespresso)
alumínium létra
alumínium, bádog, zománcozott  
   edények
alumíniumlétra
alvázvédő
aprított ágak, kis mennyiségben

A
anyag      hulladékkezelés módja

A



bio tartály/saját komposztálás

BMV/UDB hulladékgyüjtő telep

veszélyes hulladék

veszélyes hulladék (szaküzlet)

önkormányzat/megbízott elszállító
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály

veszélyes hulladék (szaküzlet)
hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék

veszélyes hulladék
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep

BMV/UDB hulladékgyüjtő telep

hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep

hulladékátvevő hely/lomtalanítás
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
vegyes hulladék (pelenkás zacskó)
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
bio tartály/saját komposztálás
veszélyes hulladék
vegyes hulladék

vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo 
zható fa
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
szaküzlet
hulladékátvevő hely/újrahasz-
nosítható építési törmelék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás

hulladékátvevő hely/zöld hulladék

hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
hulladékátvevő hely/újrahasz-
nosítható építési törmelék
veszélyes hulladék
használt textilia átvevő hely
vegyes hulladék
papírhulladék
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
papírhulladék
vegyes hulladék
használt textiliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék

aprított fanyesedék, kis 
   mennyiségben
ásványi üveggyapot (pormentes  
   szállítással)
ásványolaj alapú zsírok, pl. 
   gép kenőzsírok
ásványolajok, fáradt olajok, 
   motorolajok
aszfalt darabok
átlátszó fólia, zacskó
átlátszó résszel is rendelkező-  
   zacskó (élelmiszer)
autó akkumulátor
autó felnik
autó lakkok
autó üveg
autó üzemanyagok
autóápolók (fényezők, viaszok,  
   műszerfal spray)
autóápolószer
azbeszt tartalmú termékek
azbesztcement termékek 
   (pl. eternitlapok)
azbesztmentes szigetelő anyagok  
   (pormentes szállítással)
azbesztmentes villanykályha

azbeszttartalmú szigetelő anya- 
   gok (pormentes szállítással)
babaház
babák
babakocsi
babapelenka
bádog
bádogdobozok
banánhéj
bármilyen méreg
Bébiételüveg vagy -műanyag

becsavarható biztosíték
befőttes üveg
befőttes üveg
beltéri bútorok 100% fából

benzin
beszáradt festékmaradék
beszáradt filctollak
beszáradt ragasztó maradvány
betétes üvegek
beton

bevonatolt papír
bitumennel befestett fa

bojler

bojlerkapcsoló (higanytartalmú)
bokornyesedék, aprítva, 
   kis mennyiségben
bokornyesedék, nagy 
   mennyiségben
bontási fa, kezeletlen

bontott fal

bőrápolószerek, -sprayk
bőrárú, használható
bőrhulladék
borítékok, ablakos is
bőrönd, utazótáska
boros kartondoboz
borotvaecset
bőrruházat

buborékbetét, buborékfólia
bugyibetét
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vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
papírhulladék
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
papírhulladék

vegyes hulladék
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
vegyes hulladék
használt textiliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
veszélyes hulladék
sárga szelektívtartály
bio tartály/saját komposztálás
bio tartály/saját komposztálás
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
papírhulladék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
bio tartály/saját komposztálás
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás
vegyes hulladék
használt textiliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
papírhulladék

sárga szelektívtartály
fém csomagolóanyag gyüjtő
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
hulladékátvevő hely/fóliagyüjtő
sárga szelektívtartály

papírhulladék
sárga szelektívtartály

papírhulladék
bio tartály/saját komposztálás
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás
használt textíliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
sárga szelektívtartály
veszélyes hulladék
üveghulladék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
bio tartály/saját komposztálás
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
papírhulladék
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
hulladékátvevő hely/fémhulladék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék

bukósisak

bútorápoló szerek
CD/DVD-lemezek
CD-lejátszó

CD-lemezek
celofánfólia, celofánzacskók
cementes zsák
cigarettahamu, -csikkek
cigarettás doboz
cigarettás doboz, műanyag- és  
   fémfólia nélkül
cimkék, cimkehordozó papír
cink-szénelemek
cipőfűzők
cipők

cipőtisztító szerek
citromháló
citromhéj
citrus gyümölcsök
csavaros olvadó biztosíték
csempék

csemperagasztó maradványok,  
   megkeményedve
csemperagasztó papírzacskó
cserép (kályha)

cserepes virágok cserép nélkül
csigaölő szer
csiríz (tapétaragasztó)
csirkecsont
csiszolópapír
csizmák

csokoládépapír

csomagküldő zacskók
csomagolások fém kupakjai
csomagolások műanyag kupakjai
csomagoló fólia
csomagoló fóliák (nagy)
csomagoló háló (pl. gyümölcs,  
   zöldség, cinkegolyó, karácsonyfa)
csomagoló papír
csomagoló polisztirol 
   (hungarocell)
csomagolópapír
csontok
cukorkapapír, -fólia
cumi
DDT
déli gyümölcsök héja
derékszíjak, övek

dezodor műanyagtartály
dezodor spray
dezodor üvegtartály
diaképek
diavetítő

digitális lázmérő

dióhéj
diszperzit falfestékek
dízelolaj, dízelüzemanyag
dobozok
drótbetétes üveg
drótháló (kerítés)
DVD lemezek
DVD-lejátszó

ecetsav
ecsetek
edények
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veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő

sárga szelektívtartály

hulladékgyüjtő telep (szaküzlet)

vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék

hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések (szaküzlet)
önkormányzat/megbízott elszállító

hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
veszélyes hulladék
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék

vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
vegyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
veszélyes hulladék (zsíradék)
üveghulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa (szaküzlet)
fém csomagolóanyag gyüjtő
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/fahulladék

sárga szelektívtartály (vagy hul-
ladékátvevő hely)
önkormányzat/megbízott elszállító
sárga szelektívtartály
bio tartály/saját komposztálás
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa

egérirtó méreg
egérméreg/ -csalétek
egészségügyi betét
egyszer használatos alumínium  
   tál (pl. készétel doboz)
egyszer használatos edények,  
   evőeszköz, pohár
éjszakai hőtároló kályha, 
   azbeszttartalmú/-mentes
ékszeres doboz
elakadásjelző háromszög
eldobható borotva
eldobható műanyag pohár
elektromos biztosítékok

elektromos és elektronikai 
   hulladék
elektromos fogkefe

elektromos fűtőtestek

elektromos grillező

elektromos heggesztőgép

elektromos hulladék

elektromos készülékek, 
   szerszámok
elektromos konzervnyitó

elektromos olajradiátor

elektromos szúnyogirtó lapocskák
elemek, akkuk
elemes mécses  

előhívó (fotózás)

elosztók, -kábelek

energiatakarékos lámpák

építési törmelék nagy mennyi-
   ségben
építkezési fa

építkezési hulladék
építkezési olajak
építkezési polisztirol (hungarocel)
építkezési vegyszerek
epoxi gyanta, epoxi ragasztó, 
   nem kikeményedve
ernyőtartó, nem fémből

esernyők
ételmaradékok
eternit tetőcserép
eternitlapok
étkezési zsírok, olajok
étolajos üveg
EU-szabvány raklapok

ezüstpapír, sztaniolpapír
ezüsttisztító szerek
fa ágyrács, ágykeret 
   (fémvasalatok eltávolítva)
fa csomagolás (doboz, rekesz)

fa gyökértömbök
fa gyümölcsös/zöldséges láda
fa jégkrém pálcika
fa kábeldob

fa raklap
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hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
bio tartály/saját komposztálás

bio tartály/saját komposztálás
sárga szelektívtartály

vegyes hulladék (bio tartály/saját 
komposztálás)
bio tartály/saját komposztálás
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/zöld hulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
veszélyes hulladék (szaküzlet)
veszélyes hulladék (zsíradék)
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
vegyes hulladék

hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék
kerületi kapitányság/szaküzlet
üveghulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
fém csomagolóanyag gyüjtő
fém csomagolóanyag gyüjtő

fém csomagolóanyag gyüjtő

fém csomagolóanyag gyüjtő
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék

fém csomagolóanyag gyüjtő
hulladékátvevő hely/fémhulladék

fa raklap, szennyezett

fa tetőszerkezet, kezeletlen

fagyálló hűtőfolyadék
fagyálló szer
fagyállók
fagyapot szigetelőlap, cement-/ 
   magnezitkötésű
fagyapot tábla

fagyapot, csomagolás kitöltő  
   anyagként
fagylalt fapálcikák
fagylaltpohár műanyagból vagy  
   viaszos kartonból
fahamu, hideg

fakéreg
fakító oldat (fotózás)
fakító szerek (fodrászat)
faládák

falapok, kezeletlen

falétra

falfesték
fanyesedék nagy mennyiségben
fapadló 100% fából

fáradt ásványolaj
fáradt étkezési olaj, zsír
farost lemez

farost szigetelőlap

fásli 

faszékek

faszén grillező
favédő szerek
fegyverek (puskák, pisztolyok)
fehérüveg palackok
fejhallgatók

fekete és színes ceruzák
fékfolyadék
felfújható csónak
felfújható gumimatrac

felni tisztítók
felületragasztók
fém ágyrács, ágykeret
fém autóalkatrészek, olajmentes
fém buborékcsomagolás
fém cipőkrémes doboz, tubus
fém csavaros kupakok, üveg-
   fedelek
fém csomagolások, maradékoktól  
   mentesen
fém csomagzáró pánt
fém csövek
fém dobozok
fém dugóhúzó
fém eresz
fém ernyőtartó
fém esővizes hordó
fém étolajos doboz
fém evőeszköz
fém fogkrémes tubus
fém gépalkatrészek
fém gyertyatartó (pl. teamécses),  
   maradékoktól mentesen
fém gyógyszeres tubusok
fém hangszerek
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fém csomagolóanyag gyüjtő
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
megbízott elszállító
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
fém csomagolóanyag gyüjtő
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
fém csomagolóanyag gyüjtő (vagy 
hulladékátvevő hely)
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő (vagy 
hulladékátvevő hely)
hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések (szaküzlet)
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések (szaküzlet)
vegyes hulladék
veszélyes hulladék

papírhulladék
veszélyes hulladék

bio tartály/saját komposztálás
veszélyes hulladék
megbízott elszállító
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék

vegyes hulladék

veszélyes hulladék

fém csomagolóanyag gyüjtő

veszélyes hulladék
vegyes hulladék

veszélyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék

vegyes hulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék

sárga szelektívtartály
papírhulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék (zsíradék)

fém italos doboz
fém játékok
fém kerékpár elemek
fém locsoló kannák
fém merőkanál
fém mustáros tubus
fém olajtartály
fém redőny
fém ruhafogas
fém spray dobozok
fém szerszámos láda
fém tetőeresz
fém tubusok
fém zárókupakok, fedők
fém zuhanycső
fémfólia, fém csomagolás
fémhordó, csomagolóanyagként

fémhulladék
fémkanna, csomagolásként

fémszékek
fémtisztító szerek
fénycsöves lámpák

fénycsöves lámpák, fénycsövek

fényképek, negatívok
fénymásoló és lézernyomtató  
   kazettája
fénymásoló papír
fénymásolók, lézernyomtatók  
   festékkazettája
fenyőtű/ -tobozok
fertőtlenítő szerek
fertőző anyagok
festék- és lakkhígítók
festékek és lakkok

festékes dobozok beszáradt   
   festékmaradékkal
festékes dobozok, vödrök 
   folyékony tartalommal
festékes fémdobozok ecsettisztára  
   öblítve
festékszóró spray
filmkapszulák, -kazetták, -patro- 
   nok, -tekercsek
fixáló (fotózás)
flex korongok
focilabda
fogkefék
fogkrémes tubus tartalommal
fogmosó pohár
fóliabevonatú csomagoló papír
fóliabevonatú papír
fóliabevonatú, viaszos, 
   szennyezett papír
fóliák - nem csomagoló (pici)
folpack
folttisztító szerek
folyadékkristályos kijelző (LCD)

folyékony bitumen
folyékony körömlakk, 
   körömlakkhígító
folyékony mosószeres flakon
folyóiratok, magazinok
forgácslapból készült bútorok

fotel

fotónegatívok
fotóvegyszerek
főzőlaptisztító
fritőz zsírok, -olajok



G

vegyes hulladék

veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
használt textiliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
bio tartály/saját komposztálás
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás

vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
használt textíliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
papírhulladék
szakkereskedés
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék

vegyes hulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály

veszélyes hulladék (gyógyszertár)
veszélyes hulladék (gyógyszertár)
üveghulladék
bio tartály/saját komposztálás
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
bio tartály/saját komposztálás
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék

vegyes hulladék

papírhulladék

vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)

fúgázóanyag maradványok, 
   megkeményedve
fúgázóanyag, nem kikeményedve
függönykarnis
függönykarnisok, -rudak
függönyök

fűnyesedék
fürdősapka
fürdősó
fürdőszobai kerámia

fürdőszobai tisztítószerek
fűrészpor, -forgács kezeletlen  
   fából
fűrészpor, -forgács kezelt fából
furnérlap valódi kezeletlen fából

fúró-, csiszoló- és vágóolajak
fúrógép

futballcipő

fűtőkazán
fűtőolajak
fűtőtestek
füzetek (műanyagborító nélkül)
gázpalackok
gázpatron, gáztartalommal
gáztűzhely
gipsz

gipszkarton lapok

gittek, megkeményedve
gittek, nem megkeményedve
glettelő anyag, még nem 
   megkötött

glettelő anyag, megkeményedett
golyóstoll
gombaölő szerek
gombaölő szerek
gombelemek
gőzvasaló

grilltisztító
gumi csizma
gumi hulladék
gumikesztyűk
gyertya, -maradék
gyógyszercsomagolás műanyag- 
   ból, buborék- vagy kompozitc- 
   somagolás, üresen
gyógyszerdrazsék
gyógyszerek
gyógyszeres üvegek
gyom
gyomirtó só/ -szer
gyomirtószerek
gyorsfixáló (fotózás)
gyufa
gyújtógyertya
gyümölcshálók
gyümölcshulladék
gyümölcsleves flakon
gyümölcsös tálca, műanyag,   
   polisztirol, porozell
gyűrűs iratrendező kartonból,  
   fémrésszel együtt
gyűrűs iratrendező kartonból,  
   fémrész eltávolítva
gyűrűs iratrendező műanyagból
habfürdős flakon
habszivacs, habosított anyagok,  
   nem csomagolás
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sárga szelektívtartály

sárga szelektívtartály
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
sárga szelektívtartály
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék (szaküzlet)
fém csomagolóanyag gyüjtő
vegyes hulladék

hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések (szaküzlet)
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék (szaküzlet)
vegyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás 
(ha erősen nyomtatott, vegyes 
hulladék)
vegyes hulladék

használt ruha gyüjtő hely
használt textíliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések

bio tartály/saját komposztálás (ha 
az állat beteg, vegyes hulladék)
vegyes hulladék

hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
vegyes hulladék

bio tartály/saját komposztálás

veszélyes hulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék

veszélyes hulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
üveghulladék

veszélyes hulladék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
sárga szelektívtartály
hulladékátvevő hely/fémhulladék
papírhulladék
sárga szelektívtartály

hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések

habszivacs, habosított 
   csomagolóanyagok
habtejszínes pohár, doboz
hajfesték
hajkefék
hajsampon
hajsamponos flakon
hajspray
hajtómű olajak
halkonzerv
halogén izzók, fényvetők,   
   spotégők
halogénlámpák

hamu (szén)
hanglemezek
hangszalagok, -kazetták
hangszerek, nem fémből

hangyairtó
harisnyanadrágok
használt fa, impregnált, kültéri

használt fa, kezelt, lakkozott,  
   beltéri
használt olajmegkötő szerek
használt olajszűrő
használt papír zsebkendő
használt papírszalvéta

használt ruha (ha már 
   nem hordható)
használt ruha (ha még hordható)
házi cipők

házi szolárium (fénycsöveket  
   előzőleg kiszerelni)

háziállat ürülék, fekália kom  
   posztálható szalmával, forgáccsal
háziállat ürülék, nem komposztál- 
   ható szalmával
háztartási elektronika

háztartási elemek
háztartási eszközök 
   (nem elektromos)
háztartási húsmaradék, egészen  
   kis mennyiségben
háztartási tisztítószerek
heggesztőpálca
hideg (motor)tisztító
hidegindító
hidraulikus olajak
higany
higanyos lázmérő
higanytartalmú termékek   
   (lámpák, kapcsolók, hőmérők)
hígítók
hőálló üveg (pl. jénai)
hobbi vegyszerek
homályos üveg, tejüveg 
   (pl. szájvíz, kókuszlikőr)
hőmérő
hőpapír (számlák, nyugták)
hosszabító kábel

hőszivattyú

hőtartó doboz
hullámlemez
hullámpapír
húsfólia, viaszos vagy fóliab-  
   orítású húspapír
hűtő- és fagyasztó szekrény



hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék

üveghulladék

veszélyes hulladék
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
veszélyes hulladék
sárga szelektívtartály
üveghulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék (szaküzlet)
veszélyes hulladék
papírhulladék
veszélyes hulladék

veszélyes hulladék
veszélyes hulladék

veszélyes hulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
sárga szelektívtartály

vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
használt textíliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék

BMV-UDB hulladékgyüjtő telep
hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
bio tartály/saját komposztálás 
(karácsonyfabegyűjtés)
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
vegyes hulladék

hulladékátvevő hely/lomtalanítás
veszélyes hulladék
papírhulladék
papírhulladék
papírhulladék
papírhulladék

veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
sárga szerektív tartály

bio tartály/saját komposztálás

hűtőszekrény

illatosító rudacskák (pl. WC)
impregnáló szerek
impregnált fahulladék

impregnált kültéri fa

indigópapír
infralámpák/-készülékek
infúziós tű (védőtokban)
infúziós üveg, maradékoktól 
   mentesen, tartozék nélkül
infúziós zacskó, infúziós üveg  
   tartalommal
infúziós zacskó, tartozékok nélkül
injekciós fecskendő tű nélkül
injekciós fecskendő tűvel 
(védőtokban)
injekciós fecskendők tű nélkül
injekciós fecskendők tűvel   
   (védőtokban)
injekciós kanülök (védőtokban)
injekciós tű (védőtokban)
inzulinfecskendő (védőtokban)
írásvetítő fólia
iskolatáska
ismeretlen vegyszerek
italos dobozok
italos üvegek
izzókörték
jármű indítóakkumulátor
játék vegyi labor
játékkártyák
javító lakkok, hígítók 
   (oldószertartalmú)
jégakku
jégoldó

jégtelenítő
joghurtos pohár fém fedele
joghurtos pohár fémfóli 
   fedél nélkül
jutazsák
kábeltekercs, kábeldob

kalap

káli lúgok
kályha (nem elektromos vagy  
   éjszakai hőtárolós)
kályha, azbeszttartalmú
kályhacsövek
kályhatisztító
kanapé
kanapéágy
karácsonyfa (díszek, fűzérek 
   és kampók nélkül)
karácsonyfa fényfűzér 
   (elektromos)
karácsonyfadísz (pl. csillogó   
   fűzérek, gömbök)
kárpitozott bútorok
kártevőirtó szerek
karton gyümölcsös tálca, tisztán
karton húsos tál
kartonpapír
katalógusok, prospektusok 
   (műanyagbevonat nélkül)
kátrányeltávolító
kátrányolaj
kátránypapír

kávécsomagolás, vákumcsoma- 
   golás
kávéfilter, -zacc, -főzet

I J K
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hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
vegyes hulladék
vegyes hulladék
üveghulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
veszélyes hulladék (gyógyszertár)
sárga szelektívtartály
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
sárga szelektívtartály
hulladékátvevő hely/fémhulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
használt textíliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
bio tartály/saját komposztálás
bio tartály/saját komposztálás
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa

hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
hulladékátvevő hely/fémhulladék
használt textíliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
papírhulladék

hulladékátvevő hely/fémhulladék

önkormányzat/megbízott elszállító
önkormányzat/megbízott elszállító
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
vegyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás
papírhulladék

vegyes hulladék (bio tartály/saját 
komposztálás)
papírhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
üveghulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep

vegyes hulladék

kávéfőző gép

kávékapszulák
kazetták
kecsapos üveg
kefék
keményítők
kéménytégla, kandallótégla

kenőcsök
kenőcsös tégely, doboz
kenőzsír/-anyag/-olaj
kénsav
kenyérmaradék
kenyérpirító

képernyős készülékek

képkeretek

kerámia
kerámia mosdókagyló

kerámia WC-kagyló

kerámiaüvegek, csomagolásként
kerékpárok
kerti törpék

kesztyűk

készülékek elemei
keverő gépek

kezeletlen fa, kis mennyiségben
kezeletlen faforgács
kezeletlen faoszlopok

kezelt, lakkozott, beltéri fa

kézi konzervnyitó
kézitáskák

kicsi kartoncsomagolás, 
   széthajtogatva
kis fémdarabok, szögek, csavarok,  
   drótok, tűk
kiszuperált autó
kitermelt föld
klóros hulladék, klórtabletta
kolbász
kolbászhéj
kompozit anyag, csomagolás
kompozit anyag, nem csomagolás

kompozit üveg
kontaktlencsék
konyhai hulladék
konyhai kéztörlő vagy WC-papír  
   gurigája
konyhai kéztörlő papír, piszkos

könyvek
konzerves doboz
konzerves üveg
korom
körömlakk, megkeményedve
körömlakkhígító
kötelek, szétvágva

kötszerek
kövek

kőzetgyapot (pormentes 
   szállítással)
kozmetikai dobozok
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üveghulladék

veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék (gyógyszertár)
vegyes hulladék (bio tartály - 
műanyagzacskó nélkül)
hulladékátvevő hely/fémhulladék

hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
veszélyes hulladék
vegyes hulladék

veszélyes hulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
vegyes hulladék

hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
vegyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás

bio tartály/saját komposztálás

hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás

veszélyes hulladék (gyógyszertár)
veszélyes hulladék (zsíradék)
üveghulladék
hulladékátvevő hely (szaküzlet)

bio tartály/saját komposztálás
papírhulladék
papírhulladék
papírhulladék
papírhulladék
sárga szelektívtartály
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
bio tartály/saját komposztálás
kerületi kapitányság/szaküzlet
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás
vegyes hulladék

bio tartály/saját komposztálás
hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék (zsíradék)
sárga szelektívtartály
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
vegyes hulladék
vegyes hulladék

kozmetikai üvegtégelyek, 
   maradékoktól mentesen
kozmetikumok
krémek
kristályüveg
króm
krómpolírozó
kulcsok
kúpok
kutyaürülék

lábosok, alumínium, bádog,   
   zománcozott, öntött vas, acél  
   (teflonbevonatú is)
láda, ruhásszekrény (vasalatok 
   és üveg eltávolítva)
lakkhígítók
lakkmaradványok, megkemény-
   edve
lakkok, nem megkeményedve
lakkos doboz
lakkos doboz, beszáradt marad 
   ványokkal
laminátpadló (főleg farostlapból)

lámpaernyők, üvegből, 
   műanyagból stb.
lampionok
lebomló kukoricakeményító   
   szatyrok
lebomló kukoricakeményítő zsák,  
   bio hulladék begyüjtésére
LED-es lámpák

lefolyótisztító
léggömbök
légszűrők
lehullott gyümölcs

lejárt gyógyszerek, orvosságok
lejárt margarin
lekváros üveg
lemerült elemek 
   (berendezésekben is)
lenyírt fű
levélborítékok
levelek, levélpapír
levelezőlapok
levélpapír
leveses zacskó
linóleum
lítium akkumulátorok
lítium elemek
lítium gombelemek
lomb
lőszer töltények
lúgok
lúgos tisztítók
macska alom, komposztálható
macska alom, nem komposztál- 
   ható
madáreledel
madárkalitka
mag csávázó szerek
magnókazetták
margarin
margarinos doboz
maró lúgok
maró oldatok
maró szóda
matracok
mázoló anyagok
MDF-lapok

mécses maradvány tartalommal
megkeményedett poliuretán hab
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hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
papírhulladék

sárga szelektívtartály

veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/nem újrahas-
znosítható építési törmelék
veszélyes hulladék
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep

veszélyes hulladék (szaküzlet)
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések

sárga szelektívtartály
papírhulladék
veszélyes hulladék (szaküzlet)
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály

sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
sárga szelektívtartály
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
vegyes hulladék
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály

sárga szelektívtartály
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály (vagy hul-
ladékátvevő hely)
sárga szelektívtartály
megbízott elszállító
sárga szelektívtartály

megkeményedett szilikát vakolat  
   maradványok
megkötött cement maradványok

mélyhűtött termék csomagolás  
   kartonból
mélyhűtött termékek csomagolá- 
   sa kompozit anyagból
méreg csomagolások
mérgezett búza
mész, mészfesték maradványok  
   megkeményedve
mészoldók
mezőgazdasági fóliák
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási  
   és építési fóliák
mobiltelefon akkumulátorok
mobiltelefonok

molyirtó golyó/kazetta
mosóbenzin
mosóbenzin
mosogatógép

mosogatószerek
mosogép

mosószerek
mosószeres flakonok
mosószeres kartondoboz
motorolajok
motorolajos flakon
műanyag bevásárló szatyor
műanyag bevásárlótáskák
műanyag buborékcsomagolás
műanyag CD-tokok
műanyag cipőkrémes tubus
műanyag csavaros kupakok

műanyag csokoládéfólia
műanyag csomagolás
műanyag csomagoló palackok
műanyag csomagzáró pánt
műanyag csövek
műanyag dugók
műanyag esővizes hordó
műanyag étolajos flakon
műanyag festékes vödrök
műanyag fogkrémes tubus
műanyag főzőkanalak
műanyag fürdőkád
műanyag füzetborítók
műanyag gyertyatartó
műanyag gyógyszeres tubusok
műanyag gyümölcsös/
   zöldséges láda
műanyag hajfesték palack
műanyag használati tárgyak
műanyag iratrendező
műanyag irattartó tasakok
műanyag italos palack
műanyag játékok

műanyag kerékpár elemek
műanyag kozmetikai dobozok
műanyag lapok

műanyag lekváros doboz
műanyag locsoló kannák

műanyag mosogatószeres flakon
műanyag mustáros tubus
műanyag műtrágyás zsák

műanyag öblítős flakonok
műanyag olajtartály
műanyag palackok
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sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály

vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
sárga szelektívtartály (vagy hul-
ladékátvevő hely)
vegyes hulladék

vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
sárga szelektívtartály

hulladékátvevő hely/lomtalanítás
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály

sárga szelektívtartály
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
veszélyes hulladék

veszélyes hulladék

vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
sárga szelektívtartály (vagy hul-
ladékátvevő hely)

vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
üveghulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
papírhulladék
hulladékátvevő hely/karton 
csomagolás
hulladékátvevő hely/zöld hulladék
vegyes hulladék (szaküzlet)
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
vegyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás
veszélyes hulladék
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék
üveghulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések (szaküzlet)
átvevő hely/szaküzlet
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék (zsíradék)
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések

műanyag palántázó edény
műanyag pumpás szóróflakon
műanyag redőny

műanyag ruhafogas
műanyag samponos flakon
műanyag spray és pumpás   
   szóróflakonok
műanyag szerszámos láda

műanyag takarmányos zacskók

műanyag tálak, háztartási   
   edények
műanyag tárgyak, nem 
   csomagolás
műanyag tároló poharak 
   (élelmiszer, pl. tejföl)
műanyag tetőeresz
műanyag tojástartó doboz
műanyag tubusok
műanyag uzsonnás zacskó
műanyag vázák
műanyag videokazetta tokok
műanyag virágtartó edény
műanyag vödör csomagolásként  
   (pl. festék, narancs)
műanyag zacskók
műanyag zuhanycső

műanyagbázisú fúgázóanyag, 
   nem megkeményedve
műanyagbázisú tömítőpaszta,  
   nem megkeményedve
műanyagbevonatos katalógusok
műanyaghordók, nem csomagolás
műanyagkanna

műanyagok (használati tárgyak)  
   nem csomagolás
műgyanta, megkeményedve
műholdvevő berendezés

műholdvevő parabola antenna

multiplex rétegelt lemez

mustáros üveg
műszerfalápoló spray
műtrágya
műtrágyás kartondoboz
nagy kartoncsomagolás, 
   széthajtogatva
nagy mennyiségű faág
nagy műanyag zsákok
napelemek, -modulok
napernyő

napszemüvegek
narancshéj
nátronlúg
nejlon fólia/zsák
nejlonharisnya
nem visszaváltható italos üvegek
neoncsövek

Nespresso kapszulák
nikkel-kadmium akkumulátorok
nitrohígító
női tisztasági cikkek
növényi zsír
növényvédő szerek
nyers faforgácslap, bevonatolt,  
   lakkozott
nyomtató
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veszélyes hulladék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék (szaküzlet)
hulladékátvevő hely/fémhulladék

veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék

hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék (szaküzlet)
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
hulladékátvevő hely/fémhulladék

hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
vegyes hulladék
veszélyes hulladék

veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
vegyes hulladék

papírhulladék
papírhulladék
papírhulladék
papírhulladék
vegyes hulladék
papírhulladék
papírhulladék

vegyes hulladék

papírhulladék

vegyes hulladék
papírhulladék
papírhulladék
papírhulladék
bio tartály/saját komposztálás

sárga szelektívtartály
papírhulladék

használt textiliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések

nyomtató kazetta
nyomtató szalag
nyomtatott áramköri lap

nyugágy
öblítők (mosás)
ócskavas
olajfürdős levegőszűrő
olajkályha (olajmaradéktól 
   mentesen)
olajszennyezett tárgyak
olaj-víz keverék
oldószerek
oldószertartalmú filctollak, 
   táblafilcek
ollók
ólom akkumulátor
ólom csövek
ólom, ólommaradvány
ólomüveg, ólomkristály
olvadó biztosíték (kerámia)
ónedények, -tányérok, -poharak
öngyújtó maradék tartalommal
ónozott bádog 
ónozott bádogdoboz
öntapadó matricák
órák

OSB préselt szendvicspanel lap

OSB préselt szendvicspanel lap

otthoni fitnessgép, elektronika  
   nélkül
otthoni fitnessgép, elektronikus  
   vezérléssel
óvszer
pácok, marószerek

padlóápoló szerek
padlóápolószer, padlóviasz
padlóburkolatok

padlóparketta

padlóparketta, ragasztva, 
   ragasztósan
padlószőnyeg orsója (amire fel  
   van tekerve)
pamutmaradékok/ -takarók,   
   szétvágva
papír állattápszeres zacskók
papír bevásárló szatyor
papír bevásárlószatyrok
papír hulladék
papír kéztörlő
papír műtrágyás zacskó
papír vagy karton 
   gyógyszercsomagolás
papír vagy karton iratrendező  
   (fémrésszel együtt)
papír vagy karton iratrendező  
   (fémrész eltávolítva)
papír- vagy vászontapéta
papír vetőmagzsákok
papír videokazetta tokok
papírcsomagolás
papírfilteres kávébetét, 
   komposztálható
papírpohár
papírtányér, tiszta, nem 
   fóliabevonatú
paplanok

páraelszívó
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vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
bio tartály
üveghulladék
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály
használt textiliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
bio tartály/saját komposztálás
használt textíliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék (pelenkagyüjtő, 
pelenkás zsák)
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
sárga szelektívtartály
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék
papírhulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő hely/
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
sárga szelektívtartály

BMV/UDB hulladékgyüjtő telep

sárga szelektívtartály

sárga szelektívtartály

sárga szelektívtartály

veszélyes hulladék

fém csomagolóanyag gyüjtő

sárga szelektívtartály
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
vegyes hulladék
használt textiliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/lomtalanítás

hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály

veszélyes hulladék

vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
bio tartály/saját komposztálás
papírhulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa

paraffa csempelapok

paraffa dugók
parfümös üveg
parfümös üvegcse kerámiából
parfümös üvegcse műanyagból
párnák

párnatoll (önmagában)
párnatoll huzatban

patkányméreg, patkány csalétek
pecsétek
pelenka (eldobható)

pénztári blokkok (hőpapír)
permetezőszer
PET-palackok
petróleum
ph csökkentő
ph növelő
pillanatragasztó
ping-pong labdák, ütők
piszkos műanyag húsos tál
piszkos papírtányér
pizzás doboz
plasztikkártyák
plexiüveg
poharak
polietilén csomagolófóliák
polisztirol (hungarocell) 
   csomagkitöltő anyag
polisztirol (hungarocell) hulladék,  
   nem csomagolás
polisztirol (hungarocell) lapok  
   (csomagolás)
polisztirol (hungarocell) tálcák 
   (pl. hús, gyümölcs,…)

polisztirol csomagolás (csomagki 
   töltő anyag, formaelemek)
poliuretán hab spray maradék  
   tartalommal
poliuretán hab spray, maradéktól  
   mentesen
porcelán csomagolás
porcelán tárgyak
porfesték
porszívó

porszívó porzsák tartalommal
prémbunda
prémek

préselt forgácslap

prospektusok, bevonattal
pumpák fémből
purhab megkeményedve
PVC-hulladék (pl. padlóburkolat,  
   tetőeresz, csövek, …)
rádiókészülékek

radír
ragasztó stiftek, ceruzák 
   (csomagolás)
ragasztók tubusban vagy doboz- 
   ban, nem megkeményedve
ragasztószalagok
ragasztott fa/fagerenda

rágcsálnivaló
rajzpapír
raklapok

rétegelt ragasztott falemez
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hulladékátvevő hely/fémhulladék
kerületi kapitányságot/rendőrséget 
értesíteni
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék (szaküzlet)
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék

bio tartály/saját komposztálás

hulladékátvevő hely/zöld hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék

használt textíliák átvevő helye
vegyes hulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
hulladékátvevő hely/lomtalanítás 
(ha főleg fémből: fémhulladék)
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
sárga szelektívtartály

vegyes hulladék
megbízott elszállító
bio tartály/saját komposztálás
hulladékátvevő hely/fémhulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
papírhulladék

használt textiliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
vegyes hulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás 
(hulladékátvevő hely/zöld hulladék)
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
veszélyes hulladék

BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék (zsíradék)
vegyes hulladék
használt textiliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
papírhulladék

bio tartály/saját komposztálás
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
vegyes hulladék
vegyes hulladék

réz, rézcsövek
robbanószerek, robbanóanyagok

rögzítő (fotózás)
rongyok
röntgen képek
rovarcsapda
rovarirtó szerek
rovarirtók
rovarriasztó szerek
rozsdaoldó
rozsdaoldó, rozsdavédő, 
   rozsdaátalakító
rőzse, felaprítva, kis 
   mennyiségben
rőzse, nagy mennyiségben
ruhacsipesz
ruhadarabok, már nem 
   használható
ruhadarabok, még használható
ruhakötél, szétvágva
ruháskosár

ruhaszárító állvány

ruhaszárítógép

ruhatisztító védőzacskója 
   (pl. öltönytisztítás után)
ruházat (már nem használható)
salak
salátamaradék
sárgaréz darabok
savak
sebbenzin
sebkötöző pólya
selyempapír

sícipők

sílécek, hódeszka
silóponyvák, takarmányfóliák
sonkaháló
sörös (üdítős) kupak
sósav
sövény nyesedék

spiritusz
spiritusz (denaturált szesz)
sportszerek

spray dobozok, maradék 
   tartalommal
styrodur keményhab lapok
súrolószerek
sütőtisztító
sütőzsír
szájmaszkok
szalmakalap

szalmiák
szalmiákszesz
számítógép

számítógép billentyűzet, egér

számítógép képernyők, monitorok

számítógépes papír, faxpapír 
(normál papír)
száraz virágok
szárazelemek
székek vegyes anyagból
szélvédő üveg
szemét
szemetes zsákok
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vegyes hulladék (látszerész)
vegyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
hulladékátvevő hely/fémhulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
bio tartály/saját komposztálás
bio tartály/saját komposztálás
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep

veszélyes hulladék
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep

hulladékátvevő hely/nem újrahasz-
nosítható építési törmelék
sárga szelektívtartály
veszélyes hulladék

vegyes hulladék
üveghulladék
veszélyes hulladék (szaküzlet)
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
vegyes hulladék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás
fém csomagolóanyag gyüjtő

hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/nem újrahasz-
nosítható építési törmelék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék

saját komposztálás/megbízott 
elszállító
veszélyes hulladék

veszélyes hulladék (gyógyszertár)
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
használt textíliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
hulladékátvevő hely/fémhulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
bio tartály/saját komposztálás
hulladékátvevő hely/újrahasz-
nosítható építési törmelék
sárga szelektívtartály
üveghulladék
veszélyes hulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
bio tartály/saját komposztálás

szemüvegek, szemüveglencsék
szén, szénhamu, hidegen
széna
szendvicspanel
szenes grillező
szennyezett fóliák

szénszálas anyagok
szerelvények
szerves hulladék
szerves kerti hulladék
szerves oldószerek
szétvágott bankkártya
szétvágott kerti csövek

szigetelő (üveg)gyapot 
   (pormentesen szállítva)
szigetelő festék
szigetelő üveg
szigetelő üveggyapot 
   (pormentes szállítással)
szilárd bitumen

szilikonos tubus
szilikonos tubus, maradék 
   tartlommal
színes szalagok, írógépszalag
színes üvegek
szintetikus olajok
szitanyomó lapok

szivacs
szívószálak
szkenner
szobaillatosító spray, maradék  
   tartalommal
szobanövények cserép nélkül
szódavizes patron, üres

szolárenergiaellátású készülékek  
  (pl. lámpák)
szolárium (fénycsövek előzőleg  
   kiszerelve)
szőnyegek

szőnyegtisztító
szórakoztató elektronika

szóróhomok, kőzúzalék

szőrtelenítő krém
szövetek, már nem használható /  
   szövetmaradékok
szűrőrétegek borászatból

szúrótű vércukorméréshez 
   (zárt tokban)
tabletták
takarító rongy
takarító szerek
takaró ponyvák, fóliák

takarók

talicska
tamponok
tartó tokok
teamécses fém tokja
teás zacskó, -filter, -zacc, -főzet
téglák

tejesdoboz
tejesüveg
tejszínhab patron, tele
tejszínhab patron, üresen
tejtermékek
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hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
papírhulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
vegyes hulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)
hulladékátvevő hely/újrahasznosít-
ható építési törmelék
hulladékátvevő hely/újrahasznosít-
ható építési törmelék
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék
sárga szelektívtartály
használt textiliák (ha nem hasz-
nálható, vegyes hulladék)
veszélyes hulladék (gyógyszertár)
sárga szelektívtartály
veszélyes hulladék
papírhulladék
papírhulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
bio tartály/saját komposztálás
papírhulladék
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
vegyes hulladék
vegyes hulladék (a tartalomtól 
függően: esetleg veszélyes 
vegyes hulladék

veszélyes hulladék
fém csomagolóanyag gyüjtő
veszélyes hulladék

veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/nem újrahasz-
nosítható építési törmelék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/égetőműben 
feldolgozandó fa
vegyes hulladék
kerületi kapitányság/szaküzlet
veszélyes hulladék (szaküzlet)
üveghulladék
hulladékátvevő hely (szaküzlet)
papírhulladék
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék

fém csomagolóanyag gyüjtő
vegyes hulladék
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék
üveghulladék
üveghulladék
vegyes hulladék
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep

BM/UDB hulladékgyüjtő telep
BM/UDB hulladékgyüjtő telep
üveghulladék

telefon

telefonkönyv
televíziókészülék

teniszlabdák
termosz
terpentin
testápoló szerek
tésztás zacskó
tető kátránypapír

tetőcserép

tetőcserép

tetra pack dobos
textil zsebkendők
textilcsomagolás
textiliák

tinktúrák (növényi kivonat)
tintapatronok
tintasugaras nyomtató patron
tiszta papírzacskó
tiszta, nem bevonatos papír
tisztasági szerek, tisztasági papír
tisztítószerek
többkomponensű ragasztó/lakk
többszörhasználatos raklap

tojáshéj
tojástartó kartondoboz
tölthető elemek
tömítőpaszta, megkeményedve
tubusok maradék tartalommal

tükör

túlnyomásos gázpalack
túlnyomásos szórópalack fémből
túlnyomásos szórópalack, 
   maradék tartalommal
tusfürdő
tűzálló samott

tűzhely tisztítószer
tüzifa

tüzijáték, már elhasznált
tüzijáték, még használatlan
tűzoltó készülék
uborkás üveg
újratölthető elemek
újságok
ülőgarnitúra (kárpitozott bútor)
univerzális ragasztó
univerzális tisztítószer
üres fém töltényhüvelyek
üres gázpalack, lecsavart 
   töltőfejjel
üres gázpatron
üres műanyag töltényhüvelyek
üres öngyújtó
üres tartály halálfejes ábrával
uszodai vegyszerek
úszótalpak, karúszók
utcai szemét
üveg csomagolás
üveg hajfesték palack
üvegedények, üvegtálak
üveggyapot (pormentes 
   szállítással)
üveglap
üveglapok
üvegpalackok
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hulladékátvevő hely/nem újrahasz-
nosítható építési törmelék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések (szaküzlet)
veszélyes hulladék
veszélyes hulladék (szaküzlet)
bio tartály/saját komposztálás
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/nem újrahasz-
nosítható építési törmelék
vegyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/lomtalanítás
hulladékátvevő hely/fémhulladék
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
sárga szelektívtartály

vegyes hulladék
vegyes hulladék

vegyes hulladék
vegyes hulladék
vegyes hulladék

veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék
vegyes hulladék

hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
vegyes hulladék
kerületi kapitányság/szaküzlet
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
bio tartály/saját komposztálás
bio tartály/saját komposztálás
veszélyes hulladék
papírhulladék
veszélyes hulladék
BMV/UDB hulladékgyüjtő telep
hulladékátvevő hely/nem újrahasz-
nosítható építési törmelék
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás
bio tartály/saját komposztálás
veszélyes hulladék
hulladékátvevő hely/fémhulladék
hulladékátvevő hely/újrafeldolgo-
zható fa
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
hulladékátvevő hely/elektromos 
berendezések
veszélyes hulladék (zsíradék)
vegyes hulladék
veszélyes hulladék
bio tartály/saját komposztálás
sárga szelektívtartály
vegyes hulladék (hulladékátvevő 
hely/lomtalanítás)

üvegtégla

UV-fénysugárzó

UV-lámpa/-fénycső

üzemanyagok
üzemanyagszűrő
vágott virág
vajpapír
vakolat

varrási hulladék
varrógép

vasaló

vasaló deszka
vasdarabok, nem csomagolóanyag
vasúti talpfa
vászonzacskók, zsákok 
   csomagolóanyagként
vatta pálcikák
vattacsomók, -lapocskák 
   (pl. lesminkeléshez)
vázák, üveg, porcelán, stb.
védőszemüvegek
vegyes építési hulladék, kis 
   mennyiségben
vegyszerek
ventilátorok

vetőmag csávázó szerek
vezetékek

viaszok
videokazetták

videómagnó

világító rakéták, már elhasznált
világító rakéták, még használatlan
villany fűtőtestek, radiátorok

villanyírógép

villanymotorok

villanytűzhely

virágföld
virágok
vízkőtlenítő
WC-papír tekercsek
WC-tisztító és -illatosító
XPS lábazati szigetelőlap
Ytong elemek

zárólakkok
zöld nyesedék
zöldséghulladék
zománcfesték
zománcozott fém fürdőkád
zsaluzó deszkalapok

zseblámpák

zsebszámológép

zsír
zsírkréta
zsírtalanító
zsömle
zsugorfólia
zuhanyfüggöny
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 Ajánlások:

• Biológiailag lebomló csomagolások ill. eldobható tálak/evőeszközök   
   a bio tartályba vagy a komposztdombra valók.
• A még használható tárgyak és textíliák a használt ruha boltokban  
   (RE-USE) tovább felhasználhatóak. www.reuse-burgenland.at
• Ha bármilyen kérdése lenne, hívja az ingyenes hulladékkezelési 
   telefonszámot 08000/806154
• A csomagolásokat mindig maradványoktól mentesen tegye a 
   gyűjtőbe!
• A sárga szelektívtartályba csak csomagolások valók. Az ilyen alapa 
   nyagú, de nem csomagolóanyagokat a vegyes hulladékba tegye!
• A hulladékgyűjtő telepeken alapvetően bármilyen hulladékot 
   leadhat.
• Az üveghulladékba csak üreges üvegtárolókat tegyen. Minden más  
   üvegfajta megnehezíti az újra hasznosítást.
• Kisebb fémdarabok (pl. biciklicsengő, csavarok, szögek, …) 
   mehetnek a fém csomagolóanyag gyűjtőbe.
• Ha a vegyes hulladékból többlet keletkezik, akkor azt a hulladékke 
   zelő vállalat költségtérítéses zsákjaiba kell tenni, a jelzéstelen zsá- 
   kokat a vállalat nem szállítja el.
• Kérjük, helytakarékosan kezelje a hulladékot. A műanyagflakono- 
   kat tapossa össze, a papírdobozokat hajtogassa össze.
• A veszélyes hulladékokra különös figyelmet kell fordítani. Tájéko- 
   zódjon erről az 5. sz. tanácsadó füzetben.
•••Az elszállítási napon állítsa ki a hulladéktartályt reggel 
     7.00 óráig a járda szélére.



ZENTRALE
Rottwiese 65
7350 Oberpullendorf
www.bmv.at
office@bmv.at
Tel: +43 2612 42482

SAMMELZENTRUM MITTE
Rottwiese 65
7350 Oberpullendorf
Tel: +43 2612 42120
www.udb.at
office@udb.at

ABFALL-LOGISTIKCENTER 
GOLS
Hochäcker 2
7122 Gols
Tel: +43 2173 2220 991

SAMMELZENTRUM FÖLLIG
Am Föllig 3
7051 Großhöflein
Tel: +43 2688 72102 993

ABFALL-LOGISTIK 
CENTER SÜD
Umweltstraße 1
7400 Oberwart
Tel: +43 3352 38457 992

RESSOURCENPARK (RAS) 
HEILIGENKREUZ
Industriegelände 8
7561 Heiligenkreuz
Tel: +43 2612 42120 950

Mülltelefon zum Nulltarif: 
08000 80 61 54

BMV/UDB Átvevőhelyek

www.bmv.at

Die Müllabfuhrtermine Die Müllabfuhrtermine 
aktuell auf www.bmv.ataktuell auf www.bmv.at
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