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TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT!  

 

Miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés? 

 

 

 

 

Mit? Hova? 

papír, műanyag, fém szelektív gyűjtőedényben 

üveg üveggyűjtő pontokon 

használt sütőolaj 
 hulladékudvarban 
 gyűjtőponton 
 MOL töltőállomáson 

veszélyes hulladék (pl.: növényvédőszer, 
festékmaradvány, akkumulátor stb.) 

hulladékudvar 

építési törmelék hulladékudvar 

elektronikai hulladék (tv, hűtő, 
mosógép,mikrohullámú sütő, hajszárító stb.) 

hulladékudvar 

bútor, lomhulladék hulladékudvar 

gumiabroncs hulladékudvar 

zöldhulladék 
 hulladékudvarban 
 otthon komposztálás 
 zöldhulladék járat 

gyógyszer gyógyszertár  

hulladékká vált injekciós tű, injekciós 

fecskendő 

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 

szakrendelőjében a betegirányításnál, vagy a 

fekvőbeteg osztályon 

 

Hulladékfajta Szelektív kukában gyűjthető  Szelektív kukában nem gyűjthető 

papír 

újságpapír, hullámpapír, 

kartonpapír, karton csomagolási 

dobozok (pl. élelmiszer és 

kozmetikai cikkek dobozai), 

csomagolópapír, irodai 

papírhulladék, leporellók, 

papírzacskó, borítékok, 

szórólapok, reklámkiadványok 

zsíros, olajos, élelmiszerrel 

szennyezett papír, papírcímke, 

használt egészségügyi papírok, 

indigós papír, faxpapír, 

matrica/matrica hátlap, bolti (hőpapír) 

blokk 

 

műanyag 

PET palack (ásványvizes, üdítős, 

étolajos stb.), PP, PE, HDPE, 

PET, PS jelzésű flakonok és 

tégelyek (tejfölös és egyéb 

élelmiszeres dobozok, 

vegyszeres, zsíros flakonok, motorolajos 

kanna, műanyag gyermekjáték, 

permetezőszeres flakon, mosogatószivacs, 

fogkefe, pelenka, egészségügyi betétek, 

szennyezett zacskók, csövek, nyomtató 

hulladék 
csökkentés 

hulladék 
újrahasznosítás környezetvédelem 
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kozmetikai-, tisztító- és 

mosogatószeres flakonok), PP, 

LDPE jelzésű műanyag fóliák, 

kupakok, rekeszek, bevásárló 

reklámtáskák, zacskók, tejes és 

üdítős többrétegű karton 

dobozok (tetrapack dobozok) 

lapítva! 

 

patronok/tonerek, ruhaneműk, videó-, és 

magnókazetta, CD/DVD lemez, elektromos 

szerelvények, (konnektorok, kapcsolók), 

elektronikai eszközök borítása, burkolata 

(például monitor, nyomtató, billentyűzet, 

telefon), plexiüveg, hungarocell, habosított 

hang- és hőszigetelő anyag, padlóburkolók 

 

fém 

fém és alumínium (FE és ALU) 

sörös és üdítős dobozok, 

alufólia, fémkupak, fém 

konzervdobozok, egyéb 

fémhulladék (pl. befőttesüveg 

tető), alumínium és vasedények 

 

festékes, olajos és vegyszeres doboz, 

elem, benzineskannák, hajtógázas 

flakon, szárazelem 

 

 

 

Üveggyűjtő konténerek 

1.)Fáy ltp. 2. végénél 
2.) Veres P.  utca - Kós K. utca sarkánál 
3.) Gyár utca –Lala boltnál 
4.) Budai N. A. utca – Kodály utca sarok 
5.) Dózsa Gy. utca 131. 
6.) Borbély utca 38. 
7.) Piac parkoló 
8.) Perczel kert – pékség mögött 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használt sütőolaj gyűjtőpontok 

Gyűjtőhely neve Címe 

Bonyhád-Majos élelmiszerbolt 

előtt 
Bonyhád-Majos X. u. 4. 

Tűzoltóság Bonyhád, Táncsics M. u. 2. 

Mentőállomás  Bonyhád, Dr. Kolta L. u. 2. 

Flott előtt Bonyhád Fáy ltp. 2. 

Gyár utcai üveggyűjtő pont 
Bonyhád, Széchenyi tér- Gyár 

u. kereszteződés 

Bonyhád Börzsöny Pub Börzsöny u. 15. 

Bonyhád temető/üveggyűjtő pont 
Bonyhád Veres P.-Kós K. u. 

találkozása, üveggyűjtő pont 
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Bonyhádi hulladékudvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím: 7150 Bonyhád,7512. hrsz. 

Telefon: +36/30 602 01 76 

 

 

 

Nyitva tartás 
 

hétfő:  zárva 

kedd:   7:00-13:00 

szerda:  11:00-17:00 

csütörtök:   11:00-17:00 

péntek:  7:00-13:00 

szombat:  8:00-12:00 

vasárnap:  zárva 

 


