
A szelektív hulladékgyűjtést az Ön városában  
az OZV ELEKOS finanszírozza 

Komárom város szelektív  
Hulladékgyűjtésének partnerei: 

Mesto Komárno 

 

 

 

 

Mi tartozik a háztartási hulladék egyes összetevői közé a lakótelepeken: 

Műanyag + Fém + TRI Papír Üveg 
   

 

Igen: Igen: Igen: 
Műanyag: italok, szörpök, tisztító- és kozmetikai szerek tárolására 

szolgáló PET-palackok, színtelen és színes fóliák, zacskók, 
vödrök, joghurtos dobozok, műanyag csomagolóanyagok és 

termékek, rekeszek, polisztirol stb. 
Fémek: konzervek, fém italos dobozok,  alufóliák, fémtermékek és 

alkatrészek, vezetékek és kábelek, dezodor dobozok stb. 
TRI (társított rétegzett italkarton): tej és más tejtermékek, 

gyümölcslevek, gyümölcsnektárok , borok és egyéb italok ún. 
Tetra Pak csomagolása 

Papír: újság, folyóirat, irodai 
papír, reklámanyagok, csomagoló 
papírok, szórólapok, katalógusok, 
plakátok, képeslapok, könyvek, 
füzetek, dobozok, kartonok, más 
tiszta papírcsomagok (pl. zsákok) 

és hasonlók. 

Üveg: nem visszaváltható 
italpalack, üvegdoboz, 

üvegcserepek, síküveg lapok, 
üvegpoharak, kozmetikai 

üvegfiolák a fém- ill. műanyag 
záróelemeik nélkül stb. 

Nem: Nem: Nem: 

Műanyag: sztirol csővezetékek (novodur), veszélyes anyagok (pl. 
motorolajok, vegyszerek) csomagolása, stb. 

Fémek: veszélyes anyagok fém csomagolása, erősen szennyezett 
fémek, stb. 

TRI (társított rétegzett italkarton): élelmiszerrel szennyezett TRI, 
kávé, puding, kifli, porcukor, kakaó stb. csomagolására szolgáló 

rétegzett csomagolóanyag 

Papír: viaszpapír, 
alumíniumtartalmú papír, indigós 

papír, fagyasztott élelmiszer-
csomagolás, cigarettadoboz, 

nedves, olajos vagy más 
szennyezett papír (pl. 

papírpelenka), kátránypapír stb. 

Üveg: kerámia, porcelán, 
szélvédő és autóüveg, tükrök, 
PC- és TV képcsövek, gumi, 

füstüveg, üveg kupakok, izzók, 
égőtestek, fénycsövek, 
biztonsági üveg stb. 

A lakótelepeken élő polgárok a szelektált háztartási hulladékot (üveg, papír, műanyag, fém és TRI) a széthelyezett 
gyűjtőtartályokba gyűjtik. A gyűjtőtartályok színük és/vagy feliratozásuk szerint különböztethetőek meg. 

!!! A hulladékot a kijelölt gy űjt őtartályokon kívül más gyűjt őtartályba rakni tilos!!! 
 
 
 
 
 

Abban az esetben, ha Komárom város lakótelepeken élő polgárai más számukra felesleges hulladékkal is rendelkeznek, különösen ha az 
a mennyiségénél fogva nem fér az arra szolgáló 1100 literes tartályba (illetve nincs számára kijelölt tartály), mint például használt sütőolaj, 

nagy üvegdarabok, nagy papír- és karton dobozok, textíliák, ruházat, növényvédőszer-maradványok, festékek, ragasztó-maradványok, 
oldószerek, fénycsövek, izzók, olajjal vagy festékkel szennyezett kesztyűk, textíliák stb., ezeket díjmentesen leadhatják  keddtől péntekig 

naponta 10:00-18:00 óra között és szombaton 8:00-12:00 óra között a harcsási gyűjt őudvarban. 
A PET palack, fém italdobozok, Tetra Pak italkartonok kidobása előtt szükséges, hogy a lakosság e hulladékokat megfelelő módon 

– összelapítva helyezze a gyűjt őtartályokba, teljes mértékben kihasználva az 1100 literes gyűjt őtartályok térfogatát. 

 Továbbá szükséges a fém italdobozokat és a Tetra Pak italkartonokat kidobásuk előtt kiöblíteni és kitisztítani. 

 
 

2 drb 1 literes italkarton 1 m2 konyhai törlőkendővé alakítható ... 
 670 drb fém italos dobozból egy kerékpár gyártható ... 

Az újrahasznosított papír hulladékból kirakós játék (puzzle) hozható létre ... 
30 drb hulladék PET-palackból létrehozható egy felsőruházat ... 

Egyetlen borosüveg újrahasznosításával 400 wattóra energiamennyiségett lehet megtakarítani  ... 
 

Ön tudta??? Ön tudta??? 
 

Szelektív hulladékgyűjtés Komárom városban 
Miért kell szelektálni a hulladékot? 

- Óvjuk környezetünket 
- Pénzt takarítunk meg a kevesebb hulladék termelésével 

- Csökkentjük a körmyezetterhelés mértékét a jövő generációk számára 

Clean City 


