
Szelektív hulladék Zöldhulladék Tüzelés

Komposztálás
Mit szabad a komposztba tenni?
•konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, krumpli, 
tojáshéj (összetörve), kávézacc, tea-filter 
tartalma, elhervadt, vágott virág, elszáradt 
cserepes növények;
•kerti hulladékok: elnyílt virágok, lehullott 
gyümölcs- és zöldség, ágak, gallyak, lombok, 
fűnyesedék, kerti gaz;

Mit nem szabad a komposztba dobni?
•főtt ételmaradékot, húst, péksüteményt, 
csontot;
•citrusfélék és banán héját (ezek tele lehetnek 
vegyszermaradványokkal)
•veszélyes hulladékot;
•szigorúan tilos a lebomlónak nevezett 
„komposztálható” bevásárlószatyrokat a halomra 
hordani

Miért nem szabad a zöld hulladékot 
elégetni?
•Az összegyűjtött avarban élőlények pl. sünök is 
meghúzódhatnak.
•Az égetés során egészségre káros anyagok 
szabadulnak fel, mellyel környezetünket 
szennyezzük.
•Értékes ásványi anyagoktól fosztjuk meg a talajt.

A települési önkormányzat 
helyi rendeletben 
szabályozhatja a kerti 
hulladék égetését.

Egy átlagos kupac (100 kg) 
elégetése során keletkező 
anyagok:
Szén-monoxid: 5-7 kg (= 5-7 
milliárd mikrogramm - μg); PM10 
(10 mikrométernél kisebb 
levegőben lebegő részecskék): 
1,7-4,9 kg (= 1,7-4,9 milliárd μg); 
Szénhidrogének: 1,5-2 kg
Nitrogén-oxidok: 20 g (= 20 millió 
μg); Metil-etil-keton: 3,6 g; Etil-
benzol: 3,3 g
Sztirén: 6,8 g; Fenol: 3,3
Dibenzo-furán: 0,45 g
A példában szereplő kupac avar 
elégetésével annyi PM10 részecske 
jut a levegőbe, mely kb. 90 millió 
köbméter levegőt szennyez el 
egészségügyi határérték felett. Ez ma 
egy közepes település teljes légköre 
egy őszi estén.

Mi számít 
zöldhulladéknak?
Levelek, 
• lenyírt fű, 
• nyesedék,
• gyom, 
• faágak, 
• kaszálék, 
• zöldségek és 

gyümölcsök 
maradványai,

• természetes, 
növényi lebomló 
anyag.

Mit szabad a szelektív gyűjtőbe tenni?
• ásványvizes és üdítős PET palackok (LAPÍTVA!),

kupak nélkül (kupakot külön is lehet gyűjteni),
• elöblített tejfölös és joghurtos poharak,
• műanyag zacskók, reklámtáskák műanyag fóliák,
• PP és HDPE jelzésű kozmetikai szeres flakonok

Mit nem szabad a szelektív gyűjtőbe tenni?
• vegyszeres, zsíros flakonok,
• fogkefe,
• műanyag játékok,
• Video és magnókazetta,
• CD- és DVD lemez

Mit szabad a szelektív gyűjtőbe tenni?
• újságpapír,
• kartondobozok összehajtva,
• tiszta csomagolópapírok,
• irodai papírhulladékok,
• szórólapok és reklámkiadványok,
• italos karton

Mit nem szabad a szelektív gyűjtőbe tenni?
• zsíros, szennyezett papírok, műanyag borító,
• indigó, faxpapír,
• használt egészségügyi papírok,
• pelenka

Mit szabad a szelektív gyűjtőbe tenni?
• alumínium italdobozok, 
• alufólia, 
• fém konzervdobozok, fém zárókupakok,
• hajtógázos hajlakk, borotvagél, dezodor

Papír hulladék

Fém hulladék

Műanyag hulladék

Mitől vegyes tüzelésű a 
kazán?

Kazánban égetés

Nem attól, hogy hulladékot égetünk benne!
A vegyes szó azt jelenti, hogy szilárd tüzelésű és 
fával, szénnel, pellettel egyaránt fűthető.

Nem szabad vegyes tüzelésű kazánban 
elégetni:
• kommunális hulladék,
• műanyag hulladék,
• színes papír,
• textil hulladék,
• kerti zöldhulladék,
• festett-, lakkozott faanyag, bútor

2015. március 5-től hatályos Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat kimondja, hogy a kertben keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos! 



Hasznos linkek

Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén minden év február 15. és április 30., valamint október 15. és november 30. között
engedélyezett.
· Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző napon délután 16 óra után, illetve, ha az illetékes miniszter fenti időszakban tűzgyújtási tilalmat
rendel el.
· Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az iskolák és óvodák, szociális intézmények 100 m-es körzetében
munkanapokon 18,00 óra előtt, valamint hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt is.
· Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar és kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék égetésére csak vírusos, baktériumos,
gombás vagy egyéb fertőzéskor kerülhet sor.
A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló
34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet alapján

50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki.

http://www.erd.hu/kozerdeku-informaciok/hirek-aktualitasok/felhivasok-tajekoztatok/felhivas-az-avaregetes-szabalyainak-betartasara

Csapadékmentes időszakban előfordulhat, hogy a fent említett időszakokban is tűzgyújtási tilalom lép életbe!

https://www.levego.hu/egyeb
/avaregetes/

http://kornyezetbarat.hullade
kboltermek.hu/szelektiv/mite
shova/

https://humusz.hu/

https://www.eth-erd.hu

Köszönjük, hogy elolvasta a 
Hulladék Kisokost!

A szóróanyagot az Érdi 
Környezetvédő Egyesület 
munkatársai készítették.

http://www.avarosvedo.hu

erdikornyezetvedok@gmail.com


