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A hulladékok elkerülése a háztartásban
A helyi önkormányzat és a Környezetszövetség (Umweltverband) szolgáltatása. További tájékoztatások www.umweltv.at/richtig-trennen

Letöltési szolgáltatás különböző nyelveken a webhelyen

IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGEN IGENIGEN
Üres színes és színtelen 
üvegcsomagolások, pl.:

 valamennyi méretű és 
 alakú palack

 Bor- és rövid ital palackok
 Bő nyakú vagy konzerves 

 üvegek
 Befőttes üvegek
 Kis palackok és flakonok 

 parfüm és kozmetikai 
 cikkek számára

 Alumíniumból vagy fehér 
 lemezből készült italos és 
 konzerves dobozok

 Partihordó
 Alumínium fóliák, csészék, 

 tubusok
 Menütálcák, állateledeles 

 tálcák
 Csavaros palackzárak 

 fémből, alumínium 
 fedőfóliák, koronás 
 kupakok

 Festék- és lakkdobozok 
 maradék tartalom nélkül

 Kis darabok hulladék 
 fémből (pl. szegek vagy 
 csavarok)

 Gyümölcs-, zöldség- és 
 ételmaradékok

 Romlott élelmiszerek
 Kávé- és teazacc 

 papírszűrővel együtt
 Tojáshéj
 Vágott virágok
 Konyhapapír
 Levelek
 Csont-, hús- és 

 halmaradékok
 Déligyümölcs 

 (pl. banán, narancs) héj
 Cserepes növények 

 (cserép nélkül)
 Előgyűjtéshez használt 

 újságpapír és papírzsák

 Szemét
 Porszívózsák
 Pelenka
 Higiéniai cikkek
 Kisállat trágya és 

 macskaalom
 Hamu
 Izzólámpa
 Erősen szennyezett 

 csomagolások
 Tönkrement használati 

 tárgyak és ruhadarabok
 Termopapír (pl. parkolási 

 vagy buszjegy)

 Készülék elemek
 Gombelemek

 …a készülék elemekhez
 Lítium elemek és akkuk

 (mobiltelefonok, E-szerszámok)
 …a pólusok leragasztása 
 és a lítium elemekhez

 Nem kivehető lítium elemeket/  
 akkukat tartalmazó készülékek 
 (tablet, elektromos fogkefe)
 …a nem kivehető lítium 
 elemeket/akkukat tartalmazó  
 elektromos készülékekhez

 Jármű akkumulátorok 
 (indító akkumulátorok)
 …a jármű akkumulátorokhoz

 Elektromos készülékek 
 dugvillával

 Mosógépek
 Elektromos tűzhelyek
 Monitorok
 Hűtő- és 

 fagyasztókészülékek mobil 
 klímaberendezésekkel 
 együtt

 Kis készülékek (mobil-
 telefonok, hajszárítók, 
 elektromos fogkefék)

 Fénycsövek
 Energiatakarékos lámpák
 LED-világítóanyagok
 Hőszivattyúk
 Éjszakai hőtárolós kályhák

 Ásványolajok és ásványi 
 zsírok

 Oldószertartalmú 
 lakkhulladékok és 
 festékhulladékok, 
 oldószerek

 Vegyszerek
 Növényvédő és 

 kártevőirtó szerek
 Spraydobozok 

 (gáznyomás alatti 
 csomagolások)

 Gyógyszerek

 Újságok, folyóiratok
 (Reklám-)Prospektusok
 Író- és nyomtatópapír
 Könyvek
 Naptárak és írófüzetek
 Borítéktáskák
 Iratmegsemmisítőből 

 származó papírszeletek
 Szétszedett kartondobozok
 Pizzás és cigarettásdobozok
 Papírtörülközők
 Konyhai papírtekercsek
 Erőpapír zsákok, 

 pl. hordtáskák, 
 kenyereszsákok, ...
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 Joghurtos poharak
 Kompozit csomagolások 

 (pl. chipscsomagolások)
 Italkartonok (pl. tetra-pak)
 Hordtáskák
 Csomagolófóliák
 Műanyag palackok és kannák
 Üres gyógyszercsomagolások
 Sztiropor pehely (töltőanyag)
 Buborékcsomagolások
 Virágcserepek 

 (Ø 10 cm-nél kisebb)
 Sztiropor csomagolás
 Dugók (bor)

 Viaszospapír
 Higiéniapapír, pl. zsebkendők 

 és szalvéták
 Bevonatos papír
 Fényképek
 Címkék
 Celofán
 Papírzsebkendők (piszkos) 
 Sütőpapír
 Hőpapír

 (pl. parkoló- vagy buszjegy) 
 …minden az egyéb 
 hulladékokhoz

 Játék
 CD-k/DVD-k
 Csövek és tömlők
 Háztartási áruk
 Kerti bútorok
 Építési sztiropor
 Fedőfóliák

 …minden az egyéb 
 hulladékokhoz

 Főzőedények 
 (fazekak, üvegfedők)

 Síküveg, pl. ablak- és tükörüveg
 Kristályüveg
 Ivópoharak 

 …minden az egyéb 
 hulladékokhoz vagy az ASZ-
 hez (hulladékgyűjtő központ)

 Világítóeszközök
 …a problémás anyagok 
 gyűjtéséhez vagy az ASZ-hez  
 (hulladékgyűjtő központ)

 Porcelán
 …az ásványi anyagú építési  
 törmelékhez

 Lezárók
 …a fém- vagy műanyag 
 csomagolásokhoz

 Palackok bennük maradt 
 tartalommal
 …kiürítés és utána az 
 üvegkonténerbe

 Kompozit csomagolások  
 (gyógyszer buborékcsoma-
 golások) 

 Italos kompozit kartonok 
 …a műanyag csomago-
 lásokhoz

 Nagy vashulladék alkatrészek
 …a vashulladékhoz

 Festék- és lakkdobozok 
 maradék tartalommal
 …a problémás anyagokhoz

 Műanyag zsákok / táskák
 …a műanyag csomagolásokhoz

 Biológiailag lebomló műanyagok
 …az egyéb hulladékokhoz vagy  
 a műanyag csomagolásokhoz

 Hamu
 Higiéniai cikkek
 Macskaalom és kisállat trágya 

 …az egyéb hulladékokhoz
 Gyógyszerek

 …visszaadás a gyógyszertárban  
 vagy a problémás anyagokhoz

 Kávé adagkapszulában
 …az egyéb hulladékokhoz vagy  
 a kávékapszula gyűjtéshez

 Problémás anyagok
 Hulladék anyagok és 

 csomagolások
 Használt elektromos készülékek  

 és mobiltelefonok
 Elemek és akkuk
 Biohulladék 

 …minden a megfelelő hulladák  
 anyag és csomagoló anyag  
 gyűjtésekhez

 Energiatakarékos lámpák
 Fénycsöves lámpák 

 …minden a problémás anyagok  
 gyűjtéséhez vagy az ASZ-hez  
 (hulladékgyűjtő központ)

 Gyógyszerek
 …visszaadás a gyógyszertárban  
 vagy a problémás anyagokhoz

 Nikkel-kadmium
 Szükségáram aggregátok (NiCd)  
 nedves akkumulátorai 
 …visszaadás a kereskedőnek/ 
 gyártónak

 Akkuk és elemek 
 …a készülék elemekhez

 Lítium elemek / akkuk 
 …a lítium elemekhez

 Nem kivehető lítium elemeket / 
 akkukat tartalmazó készülékek  
 (tablet, elektromos fogkefe) 
 …a nem kivehető lítium 
 elemeket tartalmazó elektromos  
 készülékekhez

 Autó akkumulátorok 
 (indító akkumulátorok) 
 …a jármű akkumulátorokhoz

 Működőképes elektromos 
 készülékek 
 …újrahasznosítás, eljuttatás 
 újrahasznosításra

 Lítium elemeket / akkukat 
 tartalmazó készülékek 
 …az elemek és akkuk 
 eltávolítása és külön 
 elvégzendő ártalmatlanítása

 Oldószert nem tartalmazó 
 diszperzió
 …az egyéb hulladékokhoz

 Gázpalackok
 Tűzoltókészülékek 

 …visszaadás a kereskedőnek/ 
 gyártónak

 Por- és levegőszűrők
 Másológépek tonertartályai
 Szilikon kártusok  

 …minden az egyéb 
 hulladékokhoz

 Azbesztcement
 …az ártalmatlanítóhoz

 Hulladék anyagok és 
 csomagolások
 …a megfelelő hulladék anyag 
 és csomagoló anyag 
 gyűjtésekhez

Műanyag
csomagolások

          Üveg
         csomagolások

Fém
csomagolások

Bio-
hulladék

Maradék
hulladékok

Problémás 
anyagok

ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK 
HULLADÉKOKELEMEK

Használt
papír


