
 

Az étolaj  

Elkülönített gyűjtése  

az Ön közelében  
LENDVA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ EKO-PARK D.O.O. LENDAVA –  ÖKO-PARK KFT. 

LENDVA A TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETEK KÖRNYEZETÉBEN MEGKEZDI A HULLADÉK 

ÉTOLAJ GYŰJTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT. 

A KÖZSÉG TERÜLETÉN A TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETEK KÖRNYEZETÉBEN A LAKÓK 

HULLADÉK ÉTOLAJÁNAK GYŰJTÉSÉRE 4 GYŰJTŐEDÉNYT HELYEZTÜNK EL. 

 

A HULLADÉK ÉTOLAJ GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ 

GYŰJTŐEDÉNYEK ELHELYEZÉSE: 

 ŽUPANČIČ UTCAI TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETEK  

 KIDRIČ UTCAI TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETEK  

 MOHOR UTCAI TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETEK  

 TOMŠIČ UTCAI TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETEK 

 

Miért különítsük el a hulladék étolajat? 

A használt étolajat tilos a többi hulladékkal keverni, a szennyvízcsatornába, a szeptikus 

tartályba, a vízfolyásba vagy a talajba kiönteni, és hasonlóképpen nem szabad a 

komposztálóba vagy a biológiai hulladék közé sem 

kihelyezni. A zsíradékok, olajak, zsírok és élelmiszer-

hulladékok komoly gondokat okoznak a szennyvízelvezető 

rendszerben. Ha a vízvezeték-lefolyón vagy a WC-n 

keresztül távolítjuk el őket, akadályt képeznek, amelyek 

elöntéseket és szennyezéseket okozhatnak, majd 

nehézségeket a szennyvíztisztító telepeken. 

Bűzös szennyvízcsatorna-hálózat 



Mit nyerünk a hulladék étolajból? 

Az összegyűjtött étolajat biodízel  ellőállítására használják, 1 liter olajból 9 deciliter biodízel 

keletkezik, a maradványból pedig glicerint nyernek, amelyet a kozmetikai és 

gyógyszeriparban összetevőként hasznosítanak. 

Melyek a leadásra megfelelő olajak? 

 növényi olajak (olívaolaj vagy különböző magolajak) 

 növényi zsiradékok (vaj vagy margarin),  

amelyek a főzés vagy sütés után maradnak 

x    Az autónál használatos olajak és állati zsírok  

         (sertészsír)  NEM FELELNEK MEG az ilyenfajta gyűjtésre.    Biodízel – a környezetbarát üzemanyag 
 

Az étolaj szabályos elkülönítésének lépései 

 

 
 

A használt étolajat ne 
öntsük a lefolyóba. 

 

A hideg étolajat egy 
műanyag- vagy 

üvegedénybe öntjük. 
 

Amikor az edényt 
teletöltöttük, vigyük 

az étolajgyűjtőhelyre. 
 

Az olajat öntsük az 
erre a célra szánt 

konténerbe. 
 

Tanács a gyűjtéshez 
 

A gyűjtéshez felhasználhatók a már kifogyott műanyag olajos vagy 

üdítős palackok, mosóporos flakonok, mézes vagy nutellás poharak 

stb., amelyeket előzetesen megtisztítottunk az előző tartalomtól. 

 

 

AZ EKO-PARK D.O.O. LENDAVA – ÖKO-PARK KFT. LENDVA SZÉKHELYÉN 

BESZEREZHETI A HULLADÉK ÉTOLAJ GYŰJTÉSÉRE SZOLGÁLÓ BEGYŰJTŐEDÉNYT 

 

 

 

 

2,2 l begyűjtőedény 
4,845 euró áfával 

3,5 l begyűjtőedény 
5,197 euró áfával 

5,5 l begyűjtőedény 
6,236 euró áfával 

     


