HOGYAN OSZTÁLYOZZA A HULLADÉKOT
NAGYMEGYER VÁROSA
MŰANYAG – ÉS FÉMHULLADÉK
VALAMINT A TÖBBRÉTEGŰ
DOBOZOK
Gyűjthető:
PE (polietilén) - LDPE a HDPE: tiszta és
színes
fóliák,
táskák,
zacskók,
kozmetikai
vagy
tisztítószereket
tartalmazó
vödrök
és
flakonok,
tejeszacskók, üvegtartó rekeszek; PET
(polietilén-tereftalát): üdítős palackok,
szirupos palackok; PP (polipropilén):
édességek
csomagolása,
joghurtos
tégelyek és különböző műanyag edények
(kidobás előtt ki kell mosni, hogy ne
maradjon benne ételmaradék) és játékok;
PS (polisztirol): habosított polisztirol,
poharak automatákból és egyéb műanyag
edények; PVC (polivinilklorid): víz-és
elektromos csővezetékek, kozmetikai
termékek csomagolóanyagai, műanyag
bútor, stb, fémkupakok üvegekről, spray
dobozok, régi kulcsok, zárak, konzervek,
fém konzervdobozok, élelmiszerek fém
csomagolása (tartalmuk eltávolítása
után), főleg készételek, pástétomok,
kompótok, italok (mint pld. sör,
gyümölcslevek
és
energiaitalok),
háziállatok élelmiszerének fémdobozai,
stb, többrétegű (tetrapak) csomagolások
italoktól származó dobozai, mint pl. tej,
tejföl, bor, gyümölcslevek, stb.
Nem gyűjthető:
zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal
szennyezett (nem kimosott) flakon,
élelmiszer-maradványt
tartalmazó
műanyag,, fogkefe, padlóburkolat, gumi,
ételmaradékot tartalmazó fémhulladék,
szennyezőanyagokat
tartalmazó
fémhulladék
Szállítás: Havi 2 alkalommal a családi
házaktól, tömblakásoktól valamint a
gyűjtőszigetekről
Tárolóedény illetve zsák: 110 literes
műanyaggyűjtő zsák – családi házak
valamint a sárga 1100 literes konténer a
tömblakásoknál és a gyűjtőszigeteken

ELEKTROMOS HULLADÉK
Ide tartozik:
Fénycsövek és világítótestek, nagy- és
kisméretű
elektromos berendezések
(számítógépek, rádió, televízió, hűtő,
fagyasztó, mosógép, szárítógép, vasaló,
stb.), mobilok, adattárolók és hordozók,
klimatizációs egységek
Elhelyezés: egész évben a gyűjtőudvar
területén illetve a forgalmazó által
visszagyűjtés formájában
Táróledény: speciálisan kialakított zárt
konténer vagy tárolóedény
Az elektromos hulladék
a gyűjtőudvaron csak minden
öszetevőjével együtt adható le!

PAPÍR
Gyűjthető:
újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek,
levelek, irodai papír, papírzacskók,
kartonok, kemény papírból készült
dobozok, kartondobozok, borítékok,
szórólapok, katalógusok, telefonkönyvek,
poszterek,
képeslapok,
irattartók,
csomagoló
és
krepp
papír,
papírcsomagolás, stb.
Nem gyűjthető:
TetraPack
csomagolás
(pl.
tejes,
gyümölcsleves dobozt), festékkel és
zsiradékkal erősen szennyezett papírt,
fólia
felülettel
ellátott
papírt,
papírpelenka
és
egyéb
higiéniai
szükségletek
Szállítás: Havi 2 alkalommal a
tömblakásoktól
valamint
a
gyűjtőszigetekről
Tárolóedény: kék 1100 literes konténer
A papírcsomagolásokat (pld. karton
dobozokat) kérjük összehajtani, hogy
csökkenjen a térfogatuk, így kevesebb
helyet foglalnak a gyűjtőedényben!

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ
HÁZTARTÁSI HULLADÉK
Komposztálásra alkalmas:
lehullott gyümölcs, ágak, gallyak,
lombok, fűnyesedék, kerti gaz, fűrészpor
és forgács kezeletlen fából, fakéreg,
fahasadék, rothadó gyümölcs és zöldség,
kávézacc, teafilter tartalma, elhervadt,
vágott
virág,
elszáradt
cserepes
növények, elnyílt virágok, papírszalvéta,
papírzsebkendő,
a gyümölcsök
és
zöldségek
tisztításából
származó
hulladék, fahamu
Komposztálásra nem alkalmas:
Ételmaradékok,
húskészítmények,
tejtermékek, tojást tartalmazó termékek,
nyers és főtt csontok, lakozott fa, kenyér
és pékáru, elhullott állatmaradványok
Szállítás: Havi 2 alkalommal a családi
házaktól
Tárolóedény:
barna
240
literes
gyűjtőedény

ÉTKEZÉSI OLAJOK ÉS ZSÍROK
ÜVEG
Gyűjthető:
üvegek,
üvegedények,
üvegcsomagolások
és
üvegtárgyak,
poharak, kozmetikai termékek üveg
csomagolása, törött üveg, ablaküveg,
szemüveglencsék, stb.
Nem gyűjthető:
fém- és műanyag kupakok, dugó, illetve
a palackon levő dugómaradvány,
festékkel, zsiradékkal, vegyszerrel erősen
szennyezett üveg, kerámia és porcelán,
tükör, ablaküveg (ha fémet tartalmaz),
villanykörte, orvosságos üveg
Szállítás: Havi 2 alkalommal a
tömblakásoktól
valamint
a
gyűjtőszigetekről
Tárolóedény: zöld 1100 literes konténer
Kérjük az üvegcsomagolásokat
megtisztítani a durva
szennyeződésektől!

TEXTILHULLADÉK
Gyűjthető:
ruhák, függönyök, takarók, cipők,
rongyok
Nem gyűjthető:
Piszkos és vizes ruházat
Elhelyezés: egész eben a gyűjtőudvar
területén
Tárólóedény: konténer

Gyűjthető:
Mindennemű sütőolaj és sütőzsiradék
Nem gyűjthető:
Motor-és kenőolajak, valamint egyéb
ipari olajak
Elhelyezés: egész evben a gyűjtőudvar
területén
Tárolóedény: Jól záródó, átlátszó
műanyagflakon illetve edény

SZÁRAZELEM ÉS HASZNÁLT
AKKUMULÁTOR
Ide tartozik:
ceruzaelem,
gombelem,
laposelem,
tölthető akkumulátor, telefon akumulátor,
személy- és tehergépkocsi, traktor
használt akumulátora
A
használt
akkumulátorok
és
szárazelemek mérgező, a környezetre és
egészségre
ártalmas
nehézfémeket
tartalmaznak
(kadmium,
nikkel,
lítium), ezért ezeket is a veszélyes
hulladékok
közé
soroljuk.
Semmiképpen ne dobjuk a már
használhatatlan akkumulátorokat vagy
elemeket a háztartási hulladék közé,
mert
szállításkor
ezek
borítása
megsérülhet, és a benne lévő anyagok
károsíthatják a levegő, a talaj és a vizek
minőségét!

HASZNÁLT GUMIABRONCSOK

GYÓGYSZEREK

NAGYMÉRETŰ HULLADÉK

A gumiabroncs forgalmazója köteles
biztosítani árusító helyein a hulladék
gumiabroncsok visszagyűjtését, tekintet
nélkül azok márkájára és piaci
forgalomba helyezésüknek időpontjára.
A használt gumiabroncs INGYENESEN
leadható a pneu-és autószervizekben
tekintet nélkül arra, hogy a végfogyasztó
ott vásárolta illetve igénybe vette a
szolgáltatást!

A gyógyszertárak kötelesek átvenni
a lejárt szavatosságú illetve fel nem
használt gyógyszereket illetve egyéb
gyógyszeripari termékeket. A fel nem
használt
és
lejárt
szavatosságú
gyógyszereket tilos a vegyes háztartási
hulladékok közé tenni.

VEGYES HÁZTARTÁSI
HULLADÉK

APRÓ ÉPÍTKEZÉSI TÖRMELÉK

A nagyméretű hulladék alatt olyan
hulladékot értünk, amely méreteinél
fogva nem fér el a hagyományos
tárolóedényben,
pl.
különféle
bútorok, szőnyegek, ablak- és
ajtókeretek, matracok, ülőgarnitúrák,
székek, stb.
Elhelyezés, szállítás: egész évben a
gyűjtőudvar teületén elhelyezett
konténerben illetve évente kétszer a
tavaszi illetve őszi lomtalanítás
alkalmával a családi házak elől illetve
a lakóházaknál a hulladéktároló
mellől

Ide tartozik: a vegyes háztartási
hulladék, amelyet már tovább nem lehet
osztályozni
TILOS
a tárolóedénybe építkezési
hulladékot, osztályozható hulladékot,
veszélyes hulladékot és biológiailag
lebomló hulladékot elhelyezni.
Hulladékszállítás: januártól májusig,
októbertől december végéig kéthetente,
június elsejétől szeptember végéig heti
szinten – családi házak
Egész évben hetente két alkalommal
(kedd és péntek) – Tömblakások
Hulladéktárolóedény : fekete műanyag
vagy fém hulladéktárolóedény – 120 l,
240 l, 1100 l

Ide tartozik: betontörmelék, kőhulladék,
földmunkákból származó földhulladék,
csempe, homok, gipsz, cement, tégla,
cserép, tükör, mosdótálak és toalettek,
gipszkarton, szigetelőanyagok és egyéb
apró törmelék valamint ezek keveréke.
Nem tartozik ide:
kevert építési és bontási hulladék,
veszélyes
anyagokat
tartalmazó
építkezési illetve bontási hulladék
Hulladékelhelyezés : Gyűjtőudvar –
egész évben
Illeték: 0,015 € / kg

TSM Veľký Meder, s. r. o.
Nezábudková 1671/1
932 01 Veľký Meder
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok: 8,00 – 15,00
Tel: 031/555 30 58

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET
TARTALMAZÓ HULLADÉK
Ide tartozik:
Különböző
vegyianyagok,
hígítók,
festékes dobozok, fel nem használt
festékek,
lakkok, savak, lúgok,
permetanyagok,
olajjal
szennyezett
rongyok, csomagolóanyagok
Elhelyezés: egész évben a gyűjtőudvar
területén
Táróledény: speciálisan kialakított zárt
konténer

Nem kapott megfelelő tájékoztatást a hulladék kezelését
illetően?
Ebben az esetben szívesen segítük Önnek. Kérdéseit a
kristina.pivodova@velkymeder.sk illetve
ivona.bartaova@velkymeder.sk e-mail címeken vagy
személyesn a városi hivatal C épületében a környezetvédelmi
osztályon szívesen megválaszolják.

Kidolgozta: Ing. Pivoda Krisztina, a városi hivatal környezetvédelmi osztályának vezetője

