
HULLADÉK?

Hulladékosztályozási 
útmutató 

iskolásoknak



Tisztelt pedagógusok, kedves tanulók!

Ennek az útmutatónak elsődleges feladata a tanulók és a pedagógusok számára 
segítséget nyújtani a hulladékgyűjtésben azzal a céllal, hogy városunk lakosságának 
minél szélesebb rétegeit bevonjuk a szeparált hulladékgyűjtésbe. 

Reméljük, kedves tanulók, hogy a füzet türelmes áttanulmányozása után megfo-
gadjátok a benne foglaltakat, megismertetitek barátaitokat, családotokat a hulladék-
gyűjtés osztályozásának alapelveivel. 

Kiadványunkban példákkal mutatjuk be a hulladék elkülönítésének, gyűjtésének 
módját, hogy ezáltal a lehető legkisebb mértékű legyen a nem osztályozott hulladék 
mennyisége. Az ilyen jellegű (nem osztályozott) hulladék ugyanis a csukárpakai tá-
rozóba kerül, melynek szállítása és elhelyezése a város költségvetéséből több millió 
koronát igényel. Ezzel szemben az osztályozott hulladék másodlagos nyersanyag-
ként újra értékesíthető, így a városunknak ez bevételt jelent.

Mit gyűjtünk?

• irodai papírt
• könyvet és füzetet
• csomagolópapírt
• kartont és dobozt
• újságot és folyóiratot
• színes papírcsomagolást
• újrahasznosított papírt

Mit nem gyűjtünk?

• TetraPack csomagolást
 (pl. tejes, gyümölcsleves 
 dobozt)
• festékkel és zsiradékkal
 erősen szennyezett papírt
• fóliával bevont papírt

PAPÍR



Mit gyűjtünk?

• fehér és színes üveget
• palackot
• befőttes üveget
• ablaküveget

Mit nem gyűjtünk?

• fém- és műanyag kupakot
• dugót, illetve a palackon levő
 dugómaradványt
• festékkel, zsiradékkal, 
 vegyszerrel erősen 
 szennyezett üveget
• kerámiát és porcelánt

Mit gyűjtünk?

• különféle színű PET-flakonokat
 (ásványvizes, kólás stb.)
• egyéb műanyag flakonokat 
 (tisztítószerek, öblítők)
• zacskót, reklámtáskát, zsákot

   

ÜVEG

Mit gyűjtünk?

MŰANYAG

Mit nem gyűjtünk?

• földdel, olajjal vagy vegyszerrel
 szennyezett műanyagot
• kemény műanyagot, pl. székek, 
 rekeszek, ládák
• poharat (joghurtos, tejfeles stb.)



  SOMORJAI  HULLADÉKUDVAR
hulladékgyűjtő létesítmény

A hulladékudvar kizárólag a somorjai lakosok részére szolgál,  
a lerakót csak Somorja, Tejfalu, Csölösztő, Királyfia, Bucsuháza és  
Sámot lakói használhatják. 

Ezen a helyen tárolják a hulladékot mindaddig, amíg az későbbi 
kezelésre, újrahasznosításra vagy megsemmisítésre nem kerül.

A következő oldalak azt mutatják be, hogy a hulladékudvarban 
milyen hulladékfajtákat gyűjtünk osztályozottan.

A   H U L L A D É K U D VA R   N Y I T VATA R TÁ S I   R E N D J E
Halász utca, Somorja

            március 15 - től      december 1- től  
                                           november 30 - ig     március 14 - ig
Hétfő – péntek                     730 – 2000            730 – 1700  
Szombat                     800 – 2000            800 – 1700  



  Mit gyűjtünk?
• irodai papírt
• könyvet és füzetet
• csomagolópapírt, kartont
• újságot és folyóiratot
• újrahasznosított papírt

Mit nem gyűjtünk?
• TetraPack csomagolást
 (pl. tejes, gyümölcsleves dobozt)
• festékkel és zsiradékkal
 erősen szennyezett papírt
• fóliával bevont papírt

Mit gyűjtünk?
• fehér és színes üveget
• palackot
• befőttes üveget
• ablaküveget

Mit nem gyűjtünk?
• fém- és műanyag kupakot,  
 dugót
• festékkel, zsiradékkal, vegy-
 szerrel erősen szennyezett  
 üveget

Mit gyűjtünk?
• különféle színű PET-flakonokat
 (ásványvizes, kólás stb.)
• egyéb műanyag flakonokat 
 (tisztítószerek, öblítők)
• zacskót, reklámtáskát, zsákot
• építőanyagok fóliacsomagolását

Mit nem gyűjtünk?
• földdel, olajjal vagy vegyszerrel
 szennyezett műanyagot
• kemény műanyagot, pl. székek, 
 rekeszek, ládák
• poharat (joghurtos, tejfeles stb.)

  PAPÍR

ÜVEG

MŰANYAG



Mit gyűjtünk?
• keményszárú növényi hulladékot:
 ágak, gallyak, bokrok és egyéb 
 hulladékfa
• lágyszárú növényi hulladékot:
 fű, falevél, zöldség, gyümölcs,
 növényi szárak

Mit nem gyűjtünk?
• konyhai maradékot
• elhullott állatokat, trágyát
•  más anyaggal (pl. papír)
 kevert növényi hulladékot

Mit gyűjtünk?
• háztartási műszaki cikkeket
 és háztartási gépeket
 (mikrohullámú sütő, mosógép,
 hűtő- és fagyasztószekrény stb.)
• elektronikai berendezéseket
 (hi-fi torony, TV, videó stb.)
• irodatechnikai eszközöket 
 (számítógép, nyomtató)
• villamos kisgépeket
 (fúrógép, porszívó)

Mit gyűjtünk?
• személy- és tehergépkocsi, 
 traktor használt akkumulátorát
• akkumulátor-alkatrészt
 (savval együtt is)

Mit nem gyűjtünk?
• elemet
• mobiltelefon-akkumulátort

Mit gyűjtünk?
•
 ágak, gallyak, bokrok és egyéb 

NÖVÉNYI HULLADÉK

AKKUMULÁTOROK

Mit gyűjtünk?

VILLAMOS KÉSZÜLÉKEK



Mit gyűjtünk?
• keményszárú növényi hulladékot:
 ágak, gallyak, bokrok és egyéb 
 hulladékfa
• lágyszárú növényi hulladékot:
 fű, falevél, zöldség, gyümölcs,
 növényi szárak

Mit nem gyűjtünk?
• konyhai maradékot
• elhullott állatokat, trágyát
•  más anyaggal (pl. papír)
 kevert növényi hulladékot

Mit gyűjtünk?
• személy- és tehergépkocsi, 
 traktor használt akkumulátorát
• akkumulátor-alkatrészt
 (savval együtt is)

Mit nem gyűjtünk?
• elemet
• mobiltelefon-akkumulátort

Mit gyűjtünk? (építési törmelék – 
személyenként 1 m3/év)
•   fal- és betonrészeket, téglát
•   vakolatot, homokot, gipszet, 
      csempét
•   tetőfedő anyagot
•   útburkolatot

Mit nem gyűjtünk? 
• veszélyes vagy egyéb 
 anyagokkal kevert építési 
 hulladékot: pl. fa, papír, fólia

Mit gyűjtünk?
• gépkocsik, kerékpárok, 
 traktorok és egyéb járművek 
 használhatatlan gumiabroncsait

Mit nem gyűjtünk?
• sáros és erősen szennyezett
 gumiabroncsokat

 
Mit tegyünk a megmaradt
gyógyszerrel?
Adjuk le a gyógyszertárban! 
A gyógyszertárak és az orvosi 
rendelők rendszerint átveszik a 
lejárt szavatosságú vagy fel nem 
használt gyógyszert.

Mit gyűjtünk?
• fel nem használt gyógyszert, 
 gyógyszerészeti készítményt

ÉPÍTÉSI HULLADÉK    

GUMIABRONCSOK

 GYÓGYSZEREK



Ökológia – tudomány, amelynek feladata azoknak a folyamatoknak a ku-
 tatása, amelyek az élőlényközösségek viselkedését behatárolják,
  ugyanakkor a köztük levő kapcsolatokat is vizsgálja.

Hulladék – hulladéknak olyan anyagokat és energiákat nevezünk, amelyek 
 a feldolgozás vagy felhasználás során eredeti használati érté-
 küket elveszítették és meghatározott helyeken a termelési, vagy
 fogyasztási folyamatból kiválnak.
 
Hulladékosztályozás – hulladék osztályozása meghatározott kritériumok 
 alapján (pl. eredet). 

Hulladék újrahasznosítás – a hulladék eljuttatása a természetes körfo-
 lyamatokba, vagy annak visszajuttatása, valamint újrafel-
 használása a termelési folyamat különböző szakaszaiban, egyrészt
 mint másodlagos nyersanyag, másrészt mint energiaforrás.

Hulladéktárolás – a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetve
  ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környe-
 zetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, 
 kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásaival jár.

Hulladéktárolás – a hulladék ideiglenes elhelyezése későbbi ártalmatlaní-
 tás vagy elhelyezés céljából.

Föld Napja – természetvédelmi világnap. Az első Föld Napján Denis 
 Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére 1970. április 22-én 
 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért.

Közelebbi információk:
Városi Hivatal Somorja: tel: 031 590 04 29
   e-mail: zp@samorin.sk
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SZÓTÁR


