
Nagymarosi hulladék kisokos
Mit hova lehet leadni?

Hulladékkezelési kérdésekben 
az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat.

“Zöld Híd B.I.G.G.” 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Telephely: 2144 Kerepes, 
Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ 0115/2

Telefonszám: 06 (28) 561-201
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Maros Építőipari és Kommunális NONPROFIT Kft.
Cím: Nagymaros, Rákóczi út 37.

Telefon: 27/354-313
E-mail: maroskfttibi@invitel.hu

Nagymarosi Szent Rókus Karitász 
Cím: Nagymaros, Dózsa György út 2. 
(Szent Márton Közösségi ház vége).

Telefonszám: 30-5041 871, 30-5004-392

NagymarosI Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.

Telefon: 06/27-595-100
www.nagymaros.hu

A kiadvány megjelenését az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium támogatta.  

A hulladékkezelés legjobb módja a megelőzés
• Vásárláskor vigyen magával bevásárló listát 
és vászontáskát (péksüteményekhez, zöldségekhez, 
gyümölcsökhöz is)!
• Kerülje a túlzott, ill. többrétegű csomagolást! A csoma-
golási hulladék kukánk 50%-át is kiteheti. Válassza inkább az 
egyszerű, szelektíven gyűjthető csomagolásokat, betétdíjas 
termékeket.
• Mondjon nemet az egyszer használatos műanyagokra! 
Igyon nyugodtan csapvizet, használjon kulacsot, elvitel esetén 
termoszt, bögrét.
• Hosszabbítsa meg tárgyai életét újrahasználattal! 
Legyen szó javításról, felújításról, csereberéről, továbbadásról, 
adományozásról; az Ön számára felesleges holmik másnak 
kincset érhetnek, ezzel pedig a környezetnek is jót tesz!

A kiadványt a Humusz Szövetség készítette 
Nagymaros Önkormányzatának megbízásából.

A kiadvány újrapapírra készült. 

Ha elolvasta, ne dobja ki, adja tovább!



A szelektív hulladékgyűjtés rendszere 
A vegyes hulladékot szabványos gyűjtőedényben kell kihe-
lyezni, hetente szállítja el a helyi közszolgáltató, a Zöld Híd. 
Többlethulladék esetén szürke, „Zöld Híd” emblémás zsák 
kapható a Príma áruházban 465 Ft/db áron.

Nagymaroson kétheti rendszerességgel házhoz menő 
szelektív gyűjtés is működik. A frakciókat (fém, műanyag, 
papír) tisztán, laposra taposva kell átlátszó zsákban kihely-
ezni az elszállítás napján (gyűjtési naptár az önkormányzat 
honlapján elérhető).

 
Mi kerülhet bele: PET palackok, műanyag flakonok, nejlon-
zacskók, fóliák, tejfölös, joghurtos poharak kiöblítve, 
újságok, kartonpapír, italos kartondobozok, fém ALU italos 
dobozok, konzervek

Az üveg hulladék elhelyezésére sárga színű konténerek állnak 
rendelkezésre (Magyar utca, Molnár utca, Rákóczi út- Szálloda 
utca sarka). A betétdíjas termékeket (az üvegen fel van tün-
tetve) az azokat forgalmazó üzletekben lehet visszaváltani.

A szerves hulladékok (kerti és konyhait beleértve) a ház-
tartási hulladék kb. 30%-át teszi ki. Legjobb kezelési módja 
a helyben történő komposztálás, ami költséghatékony és 
környezetbarát is egyben. 

A kerti zöld hulladék elszállítására is van lehetőség. Ez eset-
ben zsákolva (Príma áruházakban is elérhetőek lesznek a 
„zöld zsákok” 50 Ft-ért) vagy kötegelve kell kihelyezni. Az avar- 
és gallyégetés nagyon káros a környezetre és egészségre, 
ezért azt csak a kijelölt napokon lehet az önkormányzati ren-
deletnek megfelelően (hétfőn és szombaton márc-ápr-okt-nov, 
csak hétfőn máj-jún-szept, téli időszámítás: 12-16 óra között, 
nyári: 17-20 óra között). Nagyobb mennyiség esetén konténer 
rendelhető a Maros Kft-től.
 
2019-től bevezetésre kerül a házhoz menő lomtalanítás, 
amit évente egyszer lehet a Zöld Hídtól megrendelni, 2 m3-ig 
ingyenes. Ehhez igénybejelentő lap szükséges, ami letölt-
hető a Nagymaros és a Zöld Híd honlapjáról. Továbbá a Ma-
ros Kft-től lehet konténert bérelni, ill. 120 literes zsákban 
leadható lom 700 Ft-ért.

Speciális kezelést igénylő hulladékok 

Használt étolaj: MOL benzinkúton adható le

Elem: - kihelyezett ládákban (Príma, Házépítők Boltja, 
polgármesteri hivatal, művelődési ház);
- elektronikai hulladékgyűjtés alkalmával

Ruhanemű: csak hordható minőségben, névvel, tele-
fonszámmal megjelölt zsákokban, a páratlan heteken 
Karitász raktár (KUCKÓ)

Gyógyszer: gyógyszertárakban leadható

Lámpatest, neoncső: Házépítők Boltja, elektronikai 
hulladékgyűjtés alkalmával

Elektromos és elektronikai hulladék: minden olyan üzlet-
ben leadható, ahol az adott terméket forgalmazzák; a Zöld 
Híd évente egy alkalommal szervez elektronikai hulladék-
gyűjtést a honlapon és plakátokon meghirdetett időpontban

Építési-bontási hulladék: konténerrendelés (Maros Kft.)

Gumiabroncs: Maros Kft.

Egyéb veszélyes hulladék leadás: Aszód-Galgamácsai 
Veszélyeshulladék-lerakó telep
Tel.: 0628/579-214


