
 

A VESZÉLYES ÉS A KÜLÖNLEGES KEZELÉST IGÉNYLŐ 

HULLADÉK GYŰJTÉSE A HÁZTARTÁSOKBAN 
  

  

Szombat, 2014. oktober 25-én  

 

A veszélyes és a különleges kezelést igénylő hulladék összegyűjtése egy speciális mobil állomással 

rendelkező járművel történik 2013. oktober 25-én az adott menetrend és hely szerint: 

 

CSAPAT 1: 

 

CSAPAT 2: 

 

 

Szakembereink annak érdekében, hogy megakadályozzák a különböző nem kívánt anyagok közötti reakciót, a 

hulladékot a hulladék tulajdonságai szerint helyezik el. 

 

A veszélyes és különleges hulladék közé, amelyet szelektíven kell gyűjteni és leadni az arra megbízott 

vállalkozásoknak, a következőket soroljuk: 

 szennyezett csomagolás és sprey-csomagolás (festékek, lakkok, ragasztók, növényvédő szerek, olajak  

   üres csomagolása, maradvány festékek, lakkok, ragasztók, növényvédő szerek, olajok csomagolása...) 

 abszorbensek (ecsetek, rongyok, keverők, lapátok, ...) 

 festékek, lakkok, impregnált eszközök, bevonatok 

 hulladék olajok (motorolaj, hidraulika olajok, kenőolajok, ...) 

 hígítószerek, hulladék oldószerek, 

 hulladék gyógyszerek, 

 elemek, mindenféle típusu akkumulátorok (elembetétek, gombelemek, -autó, -teherjármű, -traktor,    

   akkumulátorok) 

 hulladék növényvédő szerek (permetszerek és más mindenféle fajtáju védőszerek a   

   gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, kertészet, mezőgazdaság területén), 

 savak, lúgok, fehérítőszerek, tisztítószerek, speciális tisztítószerek, ragasztók, vegyi anyagok, 

 higanyos hőmérők és egyéb higanytartalmú eszközök 

 neonfények (csövek) és halogén lámpák, 

 hulladék étkezési olajok és zsírok 

 

Figyelem: Az elemeket és a lejárt gyógyszereket a többi veszélyes és különleges hulladékoktól elkülönítve 

adják le. A folyadékokat csak zárt edényekben adják le. 

A saját tulajdonú veszélyes és különleges hulladékot a lakosság több hónapon át otthon is tárolhatja, anélkül, hogy 

ez különleges veszélyt jelentene számára, mert nem egy nagy mennyiségről van szó. 

 

További információk: www.eko-park.si vagy 041 70 20 80. 

IDŐPONT TELEPÜLÉS A GYŰJTÉS HELYE 

8.00 – 9.00 PINCE, PINCE MAJOR, BENICA PINCE FALUOTTHON 

9.00 – 10.00 CSENTE, VÖLGYIFALU SZŐLŐ GYŰJTŐHELY CSENTE 

10.00 – 11.00 LENDVA 1, HÁRMASMALOM A TUŠ BOLT ELŐTTI PARKOLÓ 

11.00 – 12.00 LENDVA 2 
A VALAMIKORI KOMUNALA 

VÁLLALAT ELŐTTI PARKOLÓ 

12.00 – 13.00 HOSSZÚFALU A MERCATOR BOLT ELŐTT 

13.00 – 14.00 
HIDVÉG, BÁNUTA, GÖNTÉRHÁZA 

RADAMOS, KÁMAHÁZA 

A MERCATOR BOLT ELŐTT 

GÖNTÉRHÁZA 

IDŐPONT TELEPÜLÉS A GYŰJTÉS HELYE 

8.00 – 9.00 PETESHÁZA A MERCATOR BOLT ELŐTT 

9.00 – 10.00 ALSÓ LAKOS, FELSŐ LAKOS A FOCIPÁLYA ELŐTT 

10.00 – 11.00 GYERTYÁNOS A MERCATOR BOLT ELŐTT 

11.00 – 12.00 KAPCA, KÓT A JAKŠIČ VENDÉGLŐ ELŐTT 

12.00 – 13.00 HOTIZA A MERCATOR BOLT ELŐTT 


