
A melléklet a Nestlé Hungária Kft. és a SPAR Magyarország 
Kereskedelmi Kft. megbízásából, a Humusz Szövetség 
hulladékgazdálkodási szakértőjének szakmai lektorálásával készült.

Papír alapú hulladék

Műanyag és fém alapú hulladék

Zsíros, szennyezett, ételmaradékos 
papírok (pl. pizzásdoboz), hőpapírok 
(blokk, nyugta), közlekedési jegyek, 
sorszámok, indigó, faxpapír, hasz-
nált egészségügyi papír (zsebkendő, 
szalvéta, betét), pelenka, műanyag 
borító és egyéb összetett anyagok, 
vagy olyan műanyag réteggel 
bevont papírcsomagolások, mint az 
elviteles kávéspohár.

Kazetta, CD, műanyag játékok, 
fogkefe, fémbelsejű fóliák 
(pl. csipszeszacskók), habtálcák, 
hungarocell, ételmaradékokkal 
vagy vegyszerrel szennyezett, 
elöblítetlen műanyag és fém-
dobozok, gyógyszereslevél. 
Az úgynevezett lebomló 
műanyagok sem gyűjthetők 
a többi műanyaggal együtt!

Mi nem gyűjthető 
szelektív hulladékgyűjtőbe?

Mi nem gyűjthető 
szelektív hulladékgyűjtőbe?
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Újság, könyv, tiszta csomagolópapír, 
összehajtott papír- és kartonpapír 
dobozok, füzetek, hullámpapírok, 
irodai papírhulladék, telefonkönyvek, 
szórólapok, reklámkiadványok. 
Budapesten ide gyűjtjük az italos 
(pl. a tejes és gyümölcsleves) 
kartondobozokat is. A műanyag 
kiöntő részt nem kell eltávolítani 
róluk, elég, ha csak a kupakot dobjuk  
a műanyagok közé!

Műanyag: ásványvizes, üdítős stb. 
PET-palackok elöblítve és kilapítva, és ezek 
lecsavart kupakjai, elöblített tejfölös- és 
joghurtospoharak, szennyezetlen műanyag 
szatyrok, tasakok (pl. genoterm), fóliák, 
buborékfólia, elöblített fl akonok (pl. sam-
ponos, mosószeres), PET, HDPE, LDPE, PP, 
illetve egyes PS* jelzésű műanyagok.
Fém: kiöblített és kilapított konzerv-
dobozok (pl. állateledel), üdítős, sörös 
fém- és alumíniumdobozok, alufólia, 
fém zárófedelek és kupakok (pl. bébiétel, 
befőtt), evőeszközök, gemkapocs, 
tűzőgép tűje.* K
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