
Hasznos anyagok szétválasztása magánháztartásoknak

ÜVEGCSOMAGOLÁS BIOHULLADÉK MARADÉK HULLADÉK

-  csomagolási elemeket 
egymástól elválasztani, 
pl. kupakot lecsavarni és 
külön bedobni 

-  nem szükséges kimosni
-  ne rakja egymásra

Üres egyszer 
használatos 
csomagolások üvegből

-  minden betétdíjmentes 
üvegpalack, pl. bor, 
pezsgő, szeszes italok, 
ecet, olaj, gyümölcslevek

-  üveg flakonok, pl. parfü-
mös üvegek

-  lekváros, uborkás és 
mustáros üvegek

-  egyéb üveg csoma-
golások gyümölcsnek, 
szószóknak, leveseknek, 
zöldségnek

Inkább kerülje el

-  egészségügyi cikkek, 
mint pl. vattakorongok, 
fülpiszkálók, nedves 
törlőkendők

-  egyszer használatos 
maszkok

-  egyszer használatos 
kesztyűk

-  cigarettacsikkek
-  pelenkák
-  szemét
-  porszívózsákok
-  porcelán, kerámia
-  tapéta maradékok
-  tükrök
-  macskaalom
-  mosogatószivacsok és 

kendők
-  izzók (ne dobjon be 

LED-es izzókat)

Papír, papírlemez, 
kartonok

-  levelek
-  levélborítékok
-  irodai és írópapírok
-  pékárus zsák
-  tojásdobozok
-  szállítási kartonoknál 

használt töltőanyag 
papírból, papírlemezből, 
kartonból

-  lisztes és cukros tasakok
-  hordfüles papírtáskák
-  dobozok
-  iskolai füzetek
-  zsebkönyvek
-  csomagoló papír
-  folyóiratok
-  újságok

-  kartonokat ellapítani, pl. 
hajlítani vagy eltépni

-  aprított papírt csak pa-
pírtasakban/kartonban 
bedobni

-  ne dobjon be bevont 
papírt, mint pl. sütőpa-
pírt vagy fényképeket

-  ne dobjon be műanya-
got vagy Styropor®-t

-  ne dobjon be konyhai 
papírtörlőt

-  ne dobjon be papírzseb-
kendőt

Konyhai hulladékok

-  ételmaradékok  
(nyers vagy főtt)

-  sajt, hús, húskészítmény 
és halmaradékok

-  kenyér és pékárúmara-
dékok

-  gyümölcs és zöldségma-
radékok

-  citrusmaradékok
-  kávéfilterek és teászacs-

kók
-  tojás és dióhéj

Kerti hulladékok

-  fű, lombozat, fűnemű 
hulladékok

-  növények, virágföld, kis 
gyökértörzsek

-  fa és sövénynyesedék

Egészségügyi és háztar-
tási papírtermékek (kis 
mennyiségekben)

-  konyhai papírtörlők
-  papírzsebkendők
-  papírszalvéták

-  újságpapírba vagy papír-
zacskókba csomagolni 
vagy magára bedobni

-  élelmiszereket csomago-
lás nélkül bedobni

-  nem szükséges kimosni
-  kupakokat nem szüksé-

ges lecsavarni
-  ne dobjon be edényeket, 

porcelánt, poharakat, 
ablaküveget

PAPÍR

Minden üres csomago-
lás, ami nincs papírból 
vagy üvegből = ún. 
könnyű csomagolások 
(LVP)

-  tejes és italos kartonok
-  joghurtos és tejfölös 

poharak
-  tésztás zacskók
-  mustáros tubusok
-  müzliszeletes fóliák
-  konzervdobozok
-  műanyagtálcák és fóliák 

élelmiszereknek
-  csomagolófóliák
-  szállítási csomagolásnál 

használt töltőanyag, 
mint pl. buborékfólia, 
Styropor®

-  tisztítószeres flakonok
-  samponos flakonok
-  spray palackok
-  kupakok

Tárolóedény rendelésével, panaszaival és kérdéseivel 
forduljon a kettős rendszer hulladékkezelő partnereihez: 

PreZero és KURZ, itt: 
www.verpackungsabfall-lb.de 

vagy Tel. 0800 / 589 3854

Tárolóedény rendelésével, 
panaszaival és kérdéseivel forduljon az 

AVL-ServiceCenter hez itt:
www.avl-lb.de webcímen  

vagy Tel. 007141 / 144 2828
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Plastik torba 
(kompostlanabilenler dahil) 
kullanmayın.


