Gyűjtési útmutató
Mivel a gyűjtési frakciók regionálisan igen különbözőek lehetnek, itt a használt anyagok gyűjtésére
vonatkozó legszokványosabb változatok moduljait mutatjuk be, amelyeket a regionális
adottságoktól függően lehet aztán összeállítani.

Hulladékpapír, dobozok
Újságok, prospektusok, katalógusok, füzetek, írólapok, csomagolópapír, hordfüles
papírtáskák, papírlemez, hullámpapírlemez, kartonok/dobozok (laposra hajtogatva a
gyűjtőedénybe). Ne kerüljön a papírgyűjtő edénybe: műanyag zacskó, pelenka,
tetrapak

Műanyagok/kombinált anyagok (könnyű csomagolások)
Csak műanyagból, kombinált anyagokból, fából, kerámiából, textilből készült
csomagolóanyagok, italos palackok (PET-palackok, laposra összenyomva),
mosószeres flakonok, öblítőszeres flakonok, joghurtos poharak, műanyag zacskók
és fóliák, műanyag kannák (ecetes, takarítószeres stb.), zöldséges és gyümölcsös
háló, kevert anyagból készült italos kartonok (tetrapak), blisztercsomagolások,
chipstekercsek, kávészacskók

Biohulladék
Biogén hulladékok → biokonténer vagy házi komposztálás
Konyhai hulladék mint zöldség-, gyümölcshulladék, száraz kenyér és péksütemény,
kávéüledék (a filterpapírral együtt), tea(filter), vágott virág, cserepes virág (cserép
nélkül), zöldhulladék mint falomb, lehullott gyümölcs, fű- és bokornyesedék
Nagyobb mennyiségű fa-, bokor- és sövénynyesedék a hulladékudvarba, a
hulladékanyaggyűjtő központba, az építőudvarra, szeméttelepre kerül

Maradék hulladék
A nem hasznosítható és nem veszélyes hulladékok
Bébipelenka, cigarettacsikk, porzsák, hamu (koksz/szén/fa), villanykörte,
szélvédőüveg, üvegedény, tönkrement háztartási használati tárgyak (a nem fémből
készültek), gyermekjáték, egészségügyi cikkek mint fogkefe, kerámia (tányér, váza),
magnó- és videokazetták
Ne kerüljön a maradék hulladék gyűjtőedényeibe: Villany- és elektronikai
készülékek, elemek, veszélyes anyagok, szelektív módon gyűjtendő
csomagolóanyagok

Fehér üveg
Csak csomagolásra használt üveg! Csak teljesen színezetlen üvegek és poharak,
egyszer használatos üvegek (bor, szeszes italok, üdítőitalok,…), konzerves üvegek
(gyümölcs, zöldség, lekvár, bébiétel, …)

Színes üveg
Csak csomagolásra használt üveg! Színes (zöld, barna, kék), enyhén színezett,
csomagolásra szánt üveg is, egyszer használatos üvegek (bor, pezsgő, szeszes
italok, üdítőitalok …), konzerves üvegek
Ne kerüljön az üveggyűjtő edénybe: ablaküveg, üvegedény, ivópohár, tükör,
kristály, lámpatestek (villanykörték, fénycsövek), porcelán, kerámia

Fémcsomagolások
Csak fémből (vas, alumínium) készült csomagolóanyagok, üresen
Italos dobozok, konzerves dobozok, fémfedelek, csavaros fedelek, zárókupakok,
mustáros tubusok, állateledeles dobozok és tálak, alumínium grilltálcák, alufólia
Ne kerüljön a gyűjtőedénybe: lakkos flakonok, a nem üres dezodoros flakonok (→
problémás hulladékanyagok gyűjtése)

Használt textíliák, használt ruhák, cipők
Ágynemű, ruhadarabok, asztali textíliák, háztartási textíliák, gyapjútakarók, cipők
(párosával összekötve)
A használt textíliák és cipők legyenek tiszták és használhatók.

Hulladékfém, vashulladék
Minden egyéb fém és fém alkotórész mint armatúra, fémből készült főzőedények
(fazekak, serpenyők), drótok, fém alkotórészek, fémcsövek, olyan készülékek mint
kályha, tűzhely, kerékpár → átvétel a hulladékudvarban, a hulladékanyaggyűjtő
központban, az építőudvaron, a szeméttelepen

Nagy terjedelmű hulladék
Olyan hulladékok, amelyeket méretük miatt nem lehet a maradék hulladék
gyűjtőedényeiben gyűjteni. Padlóburkolatok, bútorok, matracok, nagy háztartási
gépek, szaniterberendezések

Használt háztartási étolaj és használt háztartási zsiradék
Átvétel a hulladékudvarban, a hulladékanyaggyűjtő központban, az építőudvaron, a
szeméttelepen vagy a veszélyes hulladékot gyűjtő helyeken. Semmiképp se öntsük
a lefolyóba, mert gondot okoz a csatornában és a tisztítóberendezésben!

Építési törmelék
Kisebb mennyiség szállítása (csomagtartóban, szgk-utánfutóban) a
hulladékudvarba, a hulladékanyaggyűjtő központba, építőudvarra, szeméttelepre
Nagyobb mennyiségnél: önkormányzati vagy magán szállítóvállalatok általi
elszállítás

Villany- és elektronikus készülékek/hűtőgépek
Visszavétel új készülék vásárlásakor, vagy átvétel a hulladékudvarban, a
hulladékanyaggyűjtő központban, az építőudvaron és a szeméttelepen
A gyűjtés öt frakcióban történik:
Nagy készülékek: mosógép, villanytűzhely
Kis készülékek: turmixgép, elektromos fogkefe, fúrógép, HiFi-berendezés
Képernyős készülékek: televízió, számítógép-képernyő
Hűtő- és fagyasztógépek: hűtőláda, hűtőszekrény, légkondicionáló berendezés
Fénycsövek

Problémás hulladékanyagok
Veszélyes és mérgező hulladék, káros maradványokat tartalmazó edények is
Vegyszerek, növényvédőszerek, háztartási tisztítószerek, festék, lakk, ragasztó,
gyógyszerek, olajjal szennyezett hulladékok, fűtőolaj, motorolaj, benzin, dezodoros
flakonok, elemek, akkumulátor, mosószer

Figyelem: A lista példákkal illusztrált, általános információkat vonultat fel. Régiók szerint azonban
előfordulhatnak ettől eltérő begyűjtési előírások. Pontos tájékoztatásért forduljon az illetékes
hulladékgazdálkodási szövetséghez ill. hulladékügyi tanácsadójához. Ezzel kapcsolatos
információk a www.richtigsammeln.at honlapon is találhatók.

