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A HULLADÉKOT?
ÚTMUTATÓ A LAKOSSÁG SZÁMÁRA
és
VOM
Ó
,
K
ET.
SZELEKTÁLO
ÖLD
F
A
VÉDELMEZEM

Minden további információ a www.eko-park.si honlapon,
az Öko-park Kft. Lendva vállalat székhelyén, illetve a 041 70 20 80 vagy
a 02 577 62 86-os telefonszámon érhető el.

A HULLADÉK GYŰJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA
A hulladékok gyűjtésére és szállítására vonatkozó kötelező gazdasági
közszolgáltatás, amelyet az Öko-park vállalt végez, magában foglalja
a hulladék begyűjtését és rendezését vagy a hulladék keverését újrahasznosításra vagy ártalmatlanításra való szállítás céljából. A hulladék
begyűjtését és szállítását Lendva Község területén A kommunális hulladékgyűjtésről és elszállításának rendjéről szóló községei rendelet (SzK Hivatalos Lap 60/2013 sz.), A kommunális hulladékgyűjtésről és elszállításról
szóló Technikai Szabályzat (SzK Hivatalos Lap 60/2013 sz.), A hulladékról
szóló rendelet (SzK Hivatalos Lap 103/11 sz.), A biológiailag lebomló konyhai hulladék és a zöld kerti hulladék kezeléséről szóló (SzK Hivatalos Lap
39/2010 sz.) rendelet és más jogszabályok rendezik a környezetvédelem
és a hulladékgazdálkodás területén.
Minden olyan személy, amely a közszolgáltatási szolgáltatás felhasználója hulladéktermelő, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója. Ezek közzé soroljuk az összes háztartásokat, a vállalkozókat és az
iparosokat, a kereskedelmi és a szabadidős valamint az egyéb alkalmi
használatra szánt létesítmények tulajdonosait és bérlőit. A jogi személyeket, amelyek üzleti helyiségeket birtokolnak, ahol kommunális hulladékok
keletkeznek, azokat a személyeket, amelyek középületeket és közterületeket kezelnek, épület tulajdonosai illetve kezelői és a kulturális, sport, stb.
események, rendezvények szervezői.

Az összes hulladékot külön kell begyűjteni már a keletkezési helyen.
Minden hulladéktermelő köteles a hulladékot szelektáltan gyűjteni
és lerakni az erre a célra külön előírt edényekben vagy zsákokban.
A szolgáltatások felhasználói kötelesek jelenteni minden olyan változást,
amely kölcsönhatásba léphet a kommunális hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szolgáltatás alkalmazásának a kötelmére és körére (a háztartásban élő számának a változása, a tulajdoni jog változása ...).
Kiadó: Öko-park Kft. Lendva, közhasznú vállalat ▪ Szerkesztő: Branka Bensa ▪ Fordítás: Sobočan Gariela ▪ Grafika: Orban Peter
Nyomda: ARMA, Lendava ▪ Példányszám: 4.500 ▪ A kiadás éve: 2013, október ▪ Az esetleges hibákért elnézést kérünk!
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A gyűjtőedények űrméretének a kritériumai (VKH)
A hulladék gyűjtésre és szállításra vonatkozó közszolgálati szolgáltatás
igénybevétele a hulladék termelők számára kötelező.

háztartásOK
A háztartásban a kötelező minimális gyűjtőedény űrmérete a személyek számának
megfelelően:
• 120 liter 1-4 fő,
• 240 liter 5-8 fő,
• 360 liter 8 vagy több fő számára.
gazdaság és közszférA
A gazdaságban és a közszférában a kötelező minimális gyűjtőedény űrmérete
a személyek számának megfelelően:
•
•
•
•

120 liter 1 - 4 alkalmazott
240 liter 5-10 alkalmazott
360 liter 11-15 alkalmazott
több mint 15 alkalmazottal a gyűjtőedények megduplázódnak

vendéglátóipar
A vendéglátóiparban a kötelező minimális gyűjtőedény űrmérete a személyek
számának megfelelően:
•
•
•
•

120 liter 7 vendég
240 liter 7-14 vendég
360 liter 14-21 vendég
több mint 21 vendéggel a gyűjtőedények megduplázódnak

A vendéglátó ipari és szolgáltató ágazatokban lévő fogyasztási helyek, amelyek BIO hulladékot gyártanak, külön BIO hulladék begyűjtésére való edénnyel is kell, hogy rendelkezzenek.
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Az egyszeri nagyobb mennyiségű hulladék esetére pedig az ügyfelek
az Öko-park Kft. Lendva vállalatnál külön zsákot vásárolhatnak,
amelynek az ára magában foglalja az utólagos hulladék gyűjtésének
és elszállításának költségeit.

A többlet hulladékot, amely nincs elhelyezve gyűjtőedényben vagy az
Öko-park Kft. által jelölt zsákokban, nem vagyunk kötelesek elszállítani.
A lakatlan épületek tulajdonosai ugyanúgy kötelesek igénybe venni a
kommunális hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szolgáltatást.
Az ilyen épület tulajdonosok, amelyek Lendva Község területén már szerepelnek a hulladék gyűjtési és szállítási rendszerben, a lakatlan épületre
vonatkozóan legalább a gyűjtőedény űrméretének 1/3-val, azok az épület
tulajdonosok, amelyek Lendva Község területén még nem szerepelnek a
hulladék gyűjtési és szállítási rendszerben, pedig a lakatlan épületre vonatkozóan legalább a gyűjtőedény űrméretének 2/3-val kapcsolódnak be a
hulladék gyűjtési és szállítási rendszerbe. Erre a célra 8 ill. 16 zsákot kapnak.

MIT HOVÁ DOBJAK?
A hulladék ártalmatlanítása csupán csak hulladéklerakással a talaj és a víz
szennyezésének veszélyét jelenti, és közvetve a levegő szennyezését is, és
lassan már eléri a határértékét. A hulladék újrahasznosítása nagy lehetőségekkel nyújt a szennyezés csökkentésére. A hulladékok elválasztása jelentősen hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentésére,
következményként csökken a lerakott hulladék mennyisége a hulladéklerakókban, befolyásolja a nyersanyagok és a természeti erőforrások megtakarítását, valamint csökkenti a környezetszennyezést.
Ezért az EU és a szlovén állam szabályozással, amelyek végrehajtását mi is
alkalmazzuk, ösztönzi a hulladék minimalizálását és az anyagok újrahasznosítását. Az annak ellenére keletkező hulladékok szétválasztásával azonban
csökkenjük a lerakott hulladék mennyiségét és lehetővé tesszük a hulladékok újrahasznosítását, amely folyamat által a hulladék újra nyersanyaggá
válik, amelyet a termelési folyamatok során újra hasznosítani tudunk.
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Ezért az Öko-park Kft. Lendva vállalat a hulladék gyűjtését és elszállítását
az egyes hulladékfajta szerint külön végzi. A válogatottan begyűjtött kommunális hulladék, mint a csomagolás, papír, stb. ingyenes átadásra kerül a
hulladék feldolgozók számára, amelyek biztosítják, hogy ezek a hulladékok
újra nyersanyaggá vannak feldolgozva.

A gyűjtőedények és elszállításának gyakorisága*
Hulladékfajta

A gyűjtés/elhelyezés módja

A gyűjtés dinamikája

GYŰJTŐEDÉNYEK A HULLADÉKTERMELŐK SZÁMÁRA – A HÁZTARTÁSOKBAN
Vegyes kommunális
hulladék (VKH)

120 l-es szürke
vagy fekete kanna

Elszállítás 2 hetenként a
háztartások esetében,
elszállítás hetente
1 alkalommal a
társasházak esetében

Biológiailag lebomló
konyhai hulladék és
a zöld kerti hulladék
(BIO hulladék)

120 l-es zöld
kanna vagy
komposztáló

Elszállítás hetente
1 alkalommal (márciusoktóber), télen elszállítás
2 hetenként (nov.-febr.)

Műanyag, fém és kompozit
csomagolás és fólia,
valamint csomagolási
hungarocell (csomagolás)

Sárga zsák
vagy kanna
-sárga fedél

Elszállítás
2 hetenként

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK HÁZTARTÁSOK SZÁMÁRA
Papír, karton valamint papír
és kartoncsomagolás
(papír)

Konténer kék színű
fedél

Elszállítás 3 hetenként,
ill. szükség szerint

Üveg (üveg)

Konténer –
fehér színű
fedél

Elszállítás 3 hetenként,
ill. szükség szerint

Műanyag, fém és kompozit
csomagolás és fólia,
valamint csomagolási
hungarocell (csomagolás)

Konténer –
sárga színű
fedél

Elszállítás 3 hetenként,
ill. szükség szerint

* A HÁZTARTÁSOKRA ÉRVÉNYES. Az előírt színben található az egész gyűjtő konténer,
vagy csak a fedele.
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A többlakásos lakóépületek (lakótömbök) és a jogi személyek esetében
a hulladék teljes szelektálása már érvényben van. Ez azt jelenti, hogy a
jogi személyeknek és a lakótömbök lakóinak rendelkezniük kell mindenféle hulladékgyűjtő edénnyel; VKH, csomagolás, papír és BIO hulladéknak. A gyűjtőedény űrmérete a tulajdonossal vagy az épület közös képviselőjével együttműködve kerül meghatározásra.

A HULLADÉKTERMELŐK ESETÉBEN
A GYŰJTŐTARTÁLYOKBAN GYŰJTSÜK:
1.) A CSOMAGOLÁST
2.) A BIO HULLADÉKOT
3.) A VEGYES KOMMUNÁLIS HULLADÉKOT (VKH)
1.) CSOMAGOLÁS
A sárga fedelű gyűjtőtartályokba illetve a sárga zsákokba kerülnek:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ital és élelmiszer palackok;
tisztító-és mosószer palackok;
élelmiszerek és ital dobozok;
üreges karton tej, gyümölcslé csomagolás stb.;
műanyag szatyrok és edények;
samponok, fogkrémek és folyékony
szappanok műanyag csomagolása;
CD-k és DVD-k csomagolása;
műanyag és alumínium fólia
termékcsomagolások
hungarocell csomagolás;
több példa a www.eko-park.si honlapon található.

Figyelem: a csomagolás közé tartozik a gyümölcslé, joghurt vagy tejcsomagolás is, amely papírból, műanyagból és alumínium fóliából tevődik össze. Több anyagrétegből álló csomagolásnak, egyszerű nyelven pedig Tetra-Paknak nevezzük.
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Hogy helyezzük el a hulladékot?
Fontos, hogy a csomagolást mindig kiürítjük. Ha az lehetséges, akkor
nyomjuk is jól össze, úgy hogy nekünk otthon a szelektálásnál, majd később a hulladéklerakásnál is minél kevesebb helyet foglaljon. Mielőtt
a csomagolást elhelyezzük, mindig vegyük le a kupakot vagy távolítsuk el a dugót. A csomagolást nem kell kiöblíteni vagy mosni.
Az átlátszó zsákokba nem rakhatunk:
• a veszélyes anyagok vagy maradványaik műanyag csomagolásait
(motor és egyéb ásványi olajfajták, növényvédő szerek, festékek, lakkok, stb.).
Mindig ellenőrizze, ha a csomagoláson fel van tüntetve a veszélyes
hulladék szimbóluma. A veszélyes hulladékokat szállítsa a
gyűjtőközpontba, vagy adja le a mobil gyűjtőkbe;
• celofánt,
• CD, DVD és LP lemezeket,
• darabhulladéknak minősülő műanyag tárgyakat (törött műanyag
székek, padlóburkolatok... – ezeket szállítsák a gyűjtőközpontba.)
2.) SZERVES, BIOLÓGIAILAG LEBONTHATÓ (BIO) HULLADÉK
A zöld gyűjtőedényekbe a konyhai hulladék és a zöld kerti hulladék kerül:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zöldség és gyümölcs hulladékok összes típusa;
tojáshéj;
kávé üledék és filter zacskók;
romlott élelmiszer termékek;
főtt élelmiszer-maradványok és a rothadt gyümölcs;
papír zsebkendő, törülközők és
papírzacskó;
hulladék faágak, fű és levél;
cserepes növények használt földje,
virágok és gyomok;
a kis növényevő állatok alma és
több példa a www.eko-park.si honlapon található.
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A zöld fedelű gyűjtőedényekbe nem kerülhetnek:
• cigarettacsikkek;
• csontok;
• pelenkák és egészségügyi betétek
(a maradék hulladék közé rakjuk őket);
• macska ürülék és fekália;
• textil, bőr, gumi és parafa;
• elhullott állatok;
• gyógyszerek, vegyszerek, zsírok vagy
hulladék étolaj (ezek veszélyes hulladéknak
minősülnek).
Hogy helyezzük el a hulladékot?
Legjobb, ha a biológiai hulladékot papírból, biológiailag lebomló polietilén vagy biológiailag lebomló kukorica (vagy más növényi) keményítőből előállított zacskókban gyűjtjük. Mivel a hő és a fény hatása
alatt 100 százalékosan felbomolnak, a hulladékot a zacskóval együtt
a barna gyűjtőedénybe dobjuk. A levelet, a gyomokat és egyéb kerti
hulladékot közvetlenül a barna gyűjtőedénybe helyezzük.
Az étolajat, amelyet sütéshez használtunk fel, a konyhai zsírokat stb.
egy külön speciális edényben gyűjtjük, amelyet a gyűjtőközpontban
adunk le.

Komposztálhatunk a saját kertünkben is!
A komposztáló lehet fából-vagy drótból készült nyitott vagy műanyaggal zárt tartály. Elhelyezésére 2-3 m3 félárnyékos területre van szükségünk, amely védett a széltől. Közvetlen kapcsolatban kell, hogy legyen
az áteresztő talajjal (földdel), és minden oldalról megfelelő levegőztetést kell neki biztosítani. Helyezze el úgy, hogy ne árasszon büdös szagokat a szomszédos birtokra. Biztosítanunk kell a megfelelő levegőztetést
(havonta egyszer forgassuk meg a kupacot), hogy a bomlási folyamat
megfelelően zajlik. Gondoskodnunk kell az elegendő nedvességről is,
ami azt jelenti, hogy a komposzt nem száradhat ki vagy túl nedves sem

8

PRIROČNIK ZA OBČANE: KAKO RAVNATI Z ODPADKI?

lehet (a megfelelő nedvesség tartalom
akkor állt be, ha markunkban összenyomunk egy adagot abból minimális nedvesség jöjjön csak ki, és ugyanabban az
időben nem eshet szét). Így otthonában
megteremtheti a saját humuszát.
A komposzt alsó alaprétegének faágakat, ágnyesedéket, veszőket, évelők szárát vagy valamilyen keményebb anyagot rakjunk le, hogy biztosítsuk a
levegőztetést és a vízelvezetést. Ezután helyezzünk rá egy 20-30 cm réteg
vegyes BIO hulladékot, majd egy réteg talajföldet vagy trágyát, amely
felgyorsítja a bomlási folyamatot, majd ismét egy réteg hulladékot és így
ezt többször is megismételhetjük. Keverhetünk bele hamut vagy meszet,
tűleveleket, tőzeget és levelet. A komposzthalmot fedjük le szalmával,
fűvel vagy valami hasonlóval, ami lélegzik. A komposzthalom magassága legfeljebb 1,5 m legyen.
A konyhai hulladékot és az ételmaradékokat azonnal be kell borítani levéllel, földel, fűvel vagy enyhén beteríteni, hogy ezzel megakadályozzuk a
büdös szagok áradását, és nem vonzzuk a patkányokat vagy a madarakat.
A komposztot minden annyi időre megforgatjuk vagy megkeverjük vasvillával, hogy megfelelő levegőáramlást biztosítunk. Ügyeljünk arra, hogy a komposzt megfelelően nedves.

2014/01/01-től minden háztartásnak
rendelkeznie kell megfelelő komposztálóval.
Amennyiben nem rendelkezik komposztálóval, vagy az nem megfelelő,
zöld kannát kell beszereznie és szerepelnie kell a BIO hulladék gyűjtése és
elszállítása szolgáltatási rendszerben.
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A komposzt 6 hónap és 1 év között érik be, amikor a konyhai hulladékok
és az egyéb darabok többé már nem ismerhetőek fel, és sötét barna
vagy fekete színű. Akkor alkalmas használatra és célszerű használni szobanövények ültetésére, a virágágyásokban, a kertben.
A komposztálás befejező folyamatában humusz keletkezik, amely a
talajban úgy működik, mint egy nedvszívó szivacs. Az esős napokban
elnyeli a vizet, és kiengedi a szárazság idejében. A humusz kiválóan javítja mind a homokos és agyagos talajt és védi a kiszáradástól és az
eróziótól. A humusz jellemzője az is, hogy „meggyógyítja” a talajföldet,
hiszen az, amennyiben humusszal gazdagított, kevésbé van kitéve a betegségek és a rovarok okozta kárnak. A humusz sötét színű, ezért több
napfény adatott, és így segíti a vegetációs időszak kiterjesztését.
A komposztálásra alkalmas hulladékok a következők:
• hulladék faágak, fű és a levelek;
• cserepes növények használt földje, virágok és gyomok;
• zöldség és gyümölcs hulladékok összes típusa;
• a kis növényevő állatok alma;
• fahamu;
• tojáshéj, kávé üledék és filter zacskók;
• romlott élelmiszer termékek és főtt élelmiszer-maradványok;
• papír zsebkendők, törülközők és papírzacskók;
3.) A MARADÉK HULLADÉK (VKH)
A fekete vagy a szürke gyűjtőedénybe tartozik:
• pelenkák és macska homok;
• hűtött hamu és porszívó zacskó;
• ruhaanyag, bőr-és ruhakészítési hulladék;
• kazetták, szalagok, filmek és fényképek;
• parafa és gumi;
• kerámia, porcelán és fénylámpák;
• szigetelési és autóipari üveg;
• több példa a www.eko-park.si honlapon található.
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Mit hová helyezek?
A hulladékot, amely nem tartozik az egyik gyűjtőedénybe sem, a
maradék háztartási hulladék elhelyezésének (VKH) szánt fekete vagy
szürke gyűjtőedényben gyűjtjük.

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ
SZIGETEKEN GYŰJTJÜK:
1.) A CSOMAGOLÁST
2.) PAPÍRT ÉS KARTONT
3.) AZ ÜVEGET
1.) CSOMAGOLÁS
A csomagolás fogalma már leírásra került azok a hulladék között,
amelyeket a konténerekben gyűjtünk.
2.) PAPÍR ÉS KARTON
A kék fedelű gyűjtőtartályba kerülnek:
•
•
•
•
•
•
•
•

újságok és folyóiratok;
irkák és könyvek;
brosúrák és katalógusok;
levélborítékok;
irodai és csomagolópapír;
papír bevásárlószatyrok;
kartoncsomagolás és papírlemez;
több példa a ww.eko-park.si honlapon található.

Hogy helyezzük el?
A kartondobozokat szétszakítjuk és összehajtjuk, hogy minél kisebb helyet foglaljon. Eltávolítjuk a ragasztó szalagot. Ha a folyóirat védőfóliába van csomagolva, azt a sárga fedelű gyűjtőtartályba helyezzük.
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A kék fedelű gyűjtőtartályba nem tartoznak:
• folyadékok üreges karton csomagolása
(ez az a csomagolás közzé tartozik);
• fénymásoló, viaszolt vagy laminált papír, tapéta és celofán
(a maradék hulladék közé helyezzük);
• cigaretta csomagok (maradék hulladék közzé tartozik);
• higiéniai papír - papírtörlő, szalvéta, papírzsebkendő, stb.
(a BIO hulladék közzé helyezzük, különben a többi maradék hulladék közzé);
• élelmiszerrel bekent vagy beszívódott papír és kartoncsomagolás
(a maradék hulladék közzé tartozik);
• bármiképp szennyezett vagy nedves papír és karton.
3.) ÜVEG
Mit hová helyezek?
A zöld fedelű tartályba kerülnek:
• élelmiszeres és italos üvegek;
• gyógyszerek és kozmetikumok üveg
csomagolása;
• befőttes üvegek;
• egyéb üvegcsomagolás;
• több példa a www.eko-park.si honlapon található
Hogy helyezzük el?
Az üvegcsomagolást mindig kiürítjük vagy kiöntjük, és eltávolítjuk a dugót vagy a kupakot. A kupakokat a csomagolásra szánt tartályba helyezzük el, a parafa dugókat pedig a fekete vagy a szürke edénybe.
A zöld fedelű tartályba nem kerülhet:
• ablak és egyéb síküveg (a gyűjtőközpontban adjuk le);
• fény lámpa (a maradék hulladék közzé helyezzük);
• neon, halogén és izzó lámpák valamint fénycsövek (ezek veszélyes hulladékok);
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• autóipari üveg (ez, és az alább felsorolt hulladékok
a maradék hulladék közzé tartoznak);
• tükrök, porcelán és kerámia;
• kristályüveg és képernyők;
• plexi és szénszálas üveg;
• laboratóriumi és tűzálló üveg.

A HOSSZÚFALUSI GYŰJTŐKÖZPONTBAN
VAGY KÜLÖN AKCIÓK SORÁN:
1.) A DARABHULLADÉKOT
2.) ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEKET
ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEKET
3.) VESZÉLYES HULLADÉKOKAT
4.) SPECIÁLIS HULLADÉKOKAT GYÜJTJÜK.
1.) DARABHULLADÉKOK
A darabhulladék begyűjtése évente 1 alkalommal történik.
A darabhulladék közé soroljuk:
•
•
•
•
•

fürdőszoba felszerelés;
bútor;
szőnyeg;
kárpitozott bútorok és matracok;
lámpák és árnyékolók…
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A darabhulladék közé nem tartozik:
•
•
•
•
•
•
•

elektromos és elektronikus berendezések hulladék;
háztartási hulladék;
asztalos munka (ablakok, ajtók, stb.);
építési és bontási hulladék;
talajföld, levelek és ágak;
veszélyes hulladék;
autó gumiabroncsok.

2.) ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK
A begyűjtés évente 1 alkalommal történik.
Az elektromos és elektronikus berendezések a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kis és nagy háztartási gépek;
TV és a számítógép képernyők;
IT és távközlési berendezések;
fogyasztói szórakoztató elektronika;
elektromos és elektronikus szerszámok;
világítási berendezés;
karórák és ébresztőórák;
villamos készülékek testápolásra;
elektronikus játékok és sport felszerelések
elektromos vagy elektronikus alkatrészekkel.

3.) VESZÉLYES HULLADÉKOK
A veszélyes hulladékok begyűjtése 1x évente történik.
A veszélyes hulladékok közé tartozik:
• használaton kívüli akkumulátorok;
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•
•
•
•
•
•

elemek;
festékek és oldószerek;
vegyi anyagok;
olajok és zsírok;
növényvédő szerek;
veszélyes anyagokat tartalmazó
mosószerek és kozmetikumok;
• gyógyszerek;
• neon fénycsövek;
• illetve minden, ami a veszélyes anyagok szimbólumával és annak a
csomagolásával van minősítve.

4.) KÜLÖNLEGES KEZELÉST IGÉNYLŐ HULLADÉKOK
A különleges kezelést igénylő hulladékok azok a hulladékok, amelyeket
egy speciális módon kell kezelni, és amelyekre külön szabályok vonatkoznak. Ezek a hulladékok begyűjtésére és kezelésére az állam előnyös
koncessziókat és engedélyeket ítél oda, a hivatalos kivitelezők a Szlovén Köztársaság Környezetvédelmi Ügynökség – Agencija Republike
Slovenije za okolje honlapján vannak feltüntetve: http://www.arso.gov.
si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/
Ezek pl.: építési hulladék, használt gumiabroncsok,
azbeszt hulladék, autókarosszéria

a SZELEKTÁLÁS SegítÉSÉRE A HÁZTARTÁSOKBAN
A hulladékok könnyebb és élvezetesebb szelektálása céljából
a háztartásokban külön gyűjtési kosarakat ajánlunk,
amelyek lehetővé teszik a hulladékok közvetlen
szétválasztását. A gyűjtőkosarakat megvásárolhatja
az Öko-Park Kft. Lendva székhelyén is.
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Öko-címkék

A CSOMAGOLÁSI HULLADÉK KEZELÉSE TERÜLETÉN
Jelölés

A jelölés jelentése
Azt jelzi, hogy a termék csomagolása szerepel a csomagolási hulladékgazdálkodási rendszerben, és hogy begyűjtésre, újrafelhasználásra, újrahasznosításra vagy más megfelelő módon feldolgozásra kerül. A »Zöld Pont« védjegy a
legnépszerűbb öko-címke Európában és a termékek csomagolásán jelenik meg.
„Ügyelj környezeted tisztaságára!” jel. Rámutat arra, hogy a
csomagolást a megfelelő helyre kell lerakni – szelektív hulladékgyűjtő sziget (szelektív frakciógyűjtő).
A Möbius hurok nemzetközileg érvényes szimbólum az újrahasznosításra. Mindegyik nyíl egy lépést ábrázol az újrahasznosítási programban: a hulladék begyűjtését, feldolgozását egy új
termékbe, és végül a hasznosítást. Ezzel a szimbólummal azok
a termékek vannak megjelölve, melyek újrahasznosíthatók.
Azt a csomagolást jelzi, amely teljes egészében vagy részben újrahasznosított anyagból gyártott.
Azt jelenti, hogy a termék újrahasznosítható.

Az európai »virág« címkével az Európai Unió azokat a terméket minősíti, amelyek csökkentik a negatív környezeti
hatásokat.
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