
Értesítés – a papír, a fém,  a műanyaghulladék és a többrétegű csomagolóanyagok 
elkülönített begyűjtésének időpontjai 2023-ban

     Az elszállítás időpontjai utcánként ill. városnegyedenként változnak! 

     A felsorolt utcákban a következő időpontokban történik a papír, a fém, a 
műanyaghulladék valamint a többrétegű csomagolóanyagok begyűjtése:
Akácfa sor, Becskedi utca, Bodza utca, Bükkfa utca, Diófa utca, Duna utca, Erdőalja utca, Fő 
utca, Fürdő utca, Fűzfa utca, Gabona utca, Gancsháza utca, Gazda sor, Gútori út, Halász utca, 
Hosszú utca, Ipar utca, Iskola utca, Juharfa utca,  Kaszárnya utca, Khín Antal utca, Kolostor 
utca, Kereszt utca, Kertek alja, Kertész utca, Kunszt Károly utca,  Lovagló utca, Lövölde utca, 
Mező utca, Nefelejcs utca, Nyírfa utca, Őszirózsa utca, Pacsirta utca, Park utca, Pázsit utca, 
Pomléi út, Pozsonyi utca, Sport utca, Szederfa utca, Szenci út, Szőlőskert utca, Tűzoltó utca, 
Új utca, Úszori utca, Vadász utca, Vadrózsa utca, Városmajor,

Bucsuháza, Királyfia, Sámot:

I. félév II. félév
Műanyag, 
TetraPak Papír

Műanyag, 
TetraPak Papír

Fémhulladék Fémhulladék
Január 3.,17.,31. 24. Július 4.,18. 11.
Február 14.,28. 21. Augusztus 1.,15.,29. 8.
Március 14.,28. 21. Szeptember 12.,26. 5.
Áprílis 11.,25. 18. Október 10.,24. 3.,31.
Május 9.,23. 16. November 7.,21. 28.
Június 6.,20. 13. December 5.,19. 27.

     Az alábbi utcákban pedig a következő időpontokban történik a papír, a fém, 
a műanyaghulladék valamint a többrétegű csomagolóanyagok begyűjtése:
Almafa utca, Alsó utca, Átjáró utca, Belső utca, Bekötő utca, Borostyán utca, Csendes utca, 
Csillag utca, Csölösztői utca, Első utca, Fazekas utca, Fácán utca, Felső utca, Fényes utca, 
Gomba utca, Gólya utca, Görbe utca, Gyalog út, Kis utca, Kovács utca, Körtvélyesi utca, 
Középső utca, Mária utca, Mély út, Napos utca, Napraforgó utca, Nyárfa utca, Nyugodt utca, 
Páceri ut, Régi ut, Rózsa utca, Rövid utca, Szél utca, Szélső utca, Szivárvány utca, Tejfalusi 
utca, Temető sor, Vidra utca, Víztorony utca, Zöld utca

Csölösztő: Hársfa utca, Hattyú utca, Somorjai utca, Szűk utca, Töltés menti utca:

I. félév II. félév
Műanyag, 
TetraPak Papír

Műanyag, 
TetraPak Papír

Fémhulladék Fémhulladék
Január 3.,17.,31. 10. Július 4.,18. 25.
Február 14.,28. 7. Augusztus 1.,15.,29. 22.
Március 14.,28. 7. Szeptember 12.,26. 19.
Áprílis 11.,25. 4. Október 10.,24. 17.
Május 9.,23. 2.,30. November 7.,21. 14.
Június 6.,20. 27. December 5.,19. 12.

A kék kukák kizárólag a papírhulladék gyűjtésére szolgálnak. Az áttetsző zsákok a műanyag, 
a többrétegű csomagolóanyagok (Tetra-Pak), valamint a fémhulladék közös gyűjtésére 



szolgálnak. Csak a színtelen műanyag zsákokba gyűjtött    hulladék lesz elszállítva. A színes 
zsákokba gyűjtött hulladékot a szolgáltató  helyszínen hagyja, mivel a tapasztalatok szerint 
ezekben általában keveredik a háztartási hulladék az újrahasznosítható, szelektált hulladékkal.

PAPÍR, MŰANYAG, TETRA PAK ÉS FÉMHULLADÉK
Kérjük Önöket, az erre szolgáló kék edénybe csak papírhulladékot helyezzenek. Az 

áttetsző zsákok a műanyag, a többrétegű csomagolóanyagok(Tetra-Pak), valamint a fém 
hulladék közös gyűjtésére szolgálnak. Az erre szolgáló zsákok biztosítva lesznek minden olyan 
háztartás számára, ha az a hulladékgyűjtés időpontjakor kihelyezi a tele zsákot. Csak a tele 
zsákok lesznek elszállítva!

Mit gyűjtünk:
PAPÍR: Újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, telefonkönyvek, csomagolópapír, irodai papír, 
kartondobozok, szórólapok,
MŰANYAG: PET palackok (nem visszaváltható palackok), PE, PE-HD, PP, PET jelzésű flakonok 
tisztítószerek, samponok, folyékony szappanok, desztillált víz, étolajak flakonjai), PE-LD tiszta fóliák 
(műanyag táskák, mosóporos zacskók, ipari fólia, szteccs fólia), polisztirén.
TETRA PAK: Többrétegű italosdobozok - tejes és dzsúszos dobozok. 
FÉMHULLADÉK: fémdobozok, konzervdobozok, fémtárgyak és alkatrészeik, alufólia, fém sörös és 
üdítős dobozok, alumínium tégelyek stb. 

Mi nem való oda:
PAPÍR: Többrétegű csomagolóanyagok (tejes és dzsúszos dobozok), celofán, viaszos papírféleség, 
festékkel és zsiradékkal szennyezett papír, pelenkák, 
MŰANYAG és TETRA PAK: Szennyezett műanyag, linóleum, gumiból készült tárgyak, habszivacs, 
festék, olaj-vagy kőolajszármazékokkal szennyezett műanyag csomagolóanyagok,
FÉMHULLADÉK: festék, olaj-vagy kőolajszármazékokkal szennyezett fémek, ételmaradékokat 
tartalmazó dobozok, alufóliák stb.
Javasoljuk, hogy a műanyag flakonokat és az italos dobozokat nyomják össze, így több helyük marad 
a zsákban, mi pedig kevesebb levegőt szállítunk.

Kérjük a hulladékot osztályozzák figyelmesen! Csak a megfelelően különválogatott hulladékot 
lehet újrahasznosítani! Ezzel is hozzájárulnak környezetünk védelméhez, a nyersanyagok 
másodlagos felhasználásához, valamint városunk szeméttel kapcsolatos kiadásainak 
csökkentéséhez.
Együttműködésüket és a hulladék elkülönített gyűjtésébe való bekapcsolódásukat köszönjük.


