Ungarisch

VERPACKUNGEN

VERPACKUNGEN

KÖNNYŰ
ŰVEGCSOMAGOLÁSOK CSOMAGOLÓANYAGOK
FÉMCSOMAGOLÁSOK

PAPĺR
Bedobható
Minden papír- és
kartoncsomagolás, de
olyan papír és karton is,
amely nem csomagolás
pl.:
újság, folyóirat,
prospektus, katalógus,
könyv, füzet, boríték,
dosszié, levél- és írópapír,
tiszta háztartási papír,
papírdoboz (hajtogatva)
Ne dobjon bele
Műanyagréteggel bevont
papírt, szennyezett papírt,
italkartont, fényképeket,
tapétát

Bedobható
Minden üvegcsomagolás,
fehér és színes üveg
szerint szétválasztva
pl.:
élelmiszerek, italok,
kozmetikumok,
gyógyszerek palackjai és
üvegei

Bedobható
Minden műanyagból,
műanyagkeverékből,
textilanyagból, kerámiából,
hungarocellből
(sztiroporból), fából és
biológiai alapú anyagból
készült csomagolás
pl.:
palack,
joghurtos pohár, fólia,
zsák, vákuumcsomagolás,
mirelitcsomagolás,
italkarton,
buborékcsomagolás,
eldobható edény

Ne dobjon bele
Villanykörtét, fénycsövet,
energiatakarékos
lámpát, ceránfőzőlapot,
tükröt, ablaküveget,
ólomkristályüveget,
üvegedényt, kőedényt,
porcelánt, vázát, szélvédőt Ne dobjon bele
Műanyagtermékeket, pl.:
játékot, padloburkolót,
csövet, virágcserepet,
háztartási cikket

Bedobható
Minden fémcsomagolás
pl.:
italos doboz,
konzervdoboz,
állateledel-konzerv,
festékes és lakkos doboz,
fémtubus, fémfedel,
fedőfólia, csavaros kupak
Ne dobjon bele
Szerszámot, drótot,
szeget,
kerékpár-alkatrészt,
karosszéria- es
motoralkatrészt,
fémből készült háztartási
cikkeket,
ruhaszárító állványt

HASZNÁLT
TEXTILTÁRUK
Bedobható
Viselhető és tiszta ruha,
sértetlen táskák és övek,
asztal- és ágynemű,
függönyök, viselhető cipő
(páronként összekötve)
Ne dobjon bele
Tönkrement ruhát,
szennyezett, nedves
textileket, sícipőt,
korcsolyacipőt,
görkorcsolyát,
gumicsizmát,
tisztítórongyot és
szabászati hulladékot,
szőnyeget, játékot,
kitömött játékállatot

BIOHULLADÉK

MARADÉK HULLADÉK

Bedobható
Zöldség- és
gyümölcshulladék,
száraz élelmiszer, szilárd
ételmaradék, tojáshéj,
vágott virág, cserepes
növény, kávé és teazacc
papírfilterrel egyutt,
lenyirt fű, lomb és ágak

Bedobható
Hamu (hideg),
virágcserép, kefe,
tisztasági és egészségügyi
betétek, műanyag és
fémvödör, tükör, edény,
ablaküveg, villanykörte,
szemét, kisállattrágya,
macskaalom, könnyűfém,
szerszám, csont, bőr,
szennyezett papír, játék,
porszívó-porzsák, tapéta,
pelenka, tönkrement ruha
és cipő, szennyezett,
nedves textilek,
tisztítórongyok, szabászati
hulladék

Ne dobjon bele
Műanyagzsákot,
csontot, porszívóporzsákot, pelenkát,
hamut, macskaalmot és
kisállattrágyát, folyékony
ételmaradékot, mint
pl. levest, szószt, olajat,
marinádot

MINDEN CSOMAGOLÁST ÜRESEN SZÍVESKEDJEN BELEDOBNI !

PAPIER
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ALTTEXTILIEN
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BIOABFALL

Ne dobjon bele
Biohulladékot, építési
törmeléket, elemet,
akkumulátort, elektromos
készülékek hulladékát,
energiatakarékos lámpát,
fénycsövet, problémás
anyagot, eldobható
edényt, csomagolást, még
használható használt
textilárut

RESTMÜLL

Ungarisch

ÚJRAHASZNOSÍTÓ KÖZPONTOK (Recyclingcenter/Ressourcenpark)

Die Steirischen
Abfallwirtschaftsverbände

PROBLEMAS ANYAGOK
Azok a veszelyes hulladekok,
amelyek a maganhaztartasokban
szokasosan keletkeznek
pl.: motorolaj, kenőolaj, festek,
ragaszto, mereg, oldoszer,
gazpalack, tűzoltokeszulek,
gyogyszer, vegyi anyag
Gázkisüléses lámpák, elemek és
akkumulátorok
szinten leadhatok a problemas
anyagok gyűjtőjebe
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Fáradt étkezési zsírok és étolajok
nem problemas anyagok, azonban
elkulonitve kell leadni,
pl.:
disznozsir, hasznalt sutőolaj,
fritőzolaj

ELEKTROMOS KESZULEKEK
HULLADEKAI, ELEMEK
Nagy villamos készülékek
mint pl. mosogep, szarito, villanytűzhely,
mosogatogep
Kis villamos készülékek
mint pl. kavefőzőgep, mixer,
fenykepezőgep, dvd-keszulek,
szamitogep es tartozekai, mobil,
cdlejatszo

LOMHULLADEK
Azon hulladek, amely merete vagy
sulya miatt a maradek hulladek
kontenereben nem gyűjthető
pl.: butor, kerekpar, szőnyeg,
matrac, ruhaszarito allvany,
mosdokagylo

ZOLDHULLADEK
Pl. fa-, soveny-, bokor- es
fűnyirasi hulladek

Hűtőgépek
mint pl. klimakeszulek, hűtő- es
fagyasztoszekreny
Képernyős készülékek
mint pl. tv-keszulek, laptop, szamitogepkepernyő, monitori
Gázkisüléses lámpák
mint pl. energiatakarekos lampak,
fenycsovek
Elemek
mint pl. keszulekben hasznalt elem,
gombcella, akku
A leadás díjtalan
150 m2 feletti eladoterulettel rendelkező
kereskedők csak hasonlo keszulek
uj beszerzese eseten; elemek es
akkumulatorok minden esetben!
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