
ő

szürke kuka/zsák

Háztartási hulladék szelektálása Neunkirchen körzetben

biokukazöld kuka/zsák papírkuka

vegyes hulladék/nedves hulladék 

(nem komposztálható hulladék)

• erősen szennyezett sajt- felvágott- és  

zsírpapír)

• sepréshulladék

• húsmaradékok, csontok, szálka

• porszívózsák

• macskaalom

• eldobható pelenkák

• higiénacikkek,

   törlőkendők

• kutyaszéklet

• cigarettacsikkek,

   cigarettahamu

• barna- és feketekőszénhamu(hidegen)

• papírzsebkendő

   (használt)

száraz hulladék

• műanyagok

• műanyag csomagolás

• fémek

• textilek(nem ruházat)

ruházatot a 

ruhaanyaggyűjtőbe

• üveg(csomagolás)

vagy az üveggyűjtő 

konténerekbe

• papír 

ha nincs külön papírkuka

a konyhából és a háztartásból 

(műanyag csomagolás nélkül)

• ételmaradékok

• gyümölcs és zöldséghulladék

• kávé és teazacc filterrel 

   (nem kávékapszulák)

• lejárt időtartamú élelmiszerek

• tojáshéj, madártoll

• hideg faszén

• banánhéj, termések és diófélék

  papír

• újságok, folyóiratok

• reklámok, magazinok

• könyvek, telefonkönyvek, füzetek

• hullámpapir és kartoncsomagolás

• papírhenger, konyhatörlő vagy

   Vécépapírhenger

Mi nem tartozik a 

papírkukába?

• szennyezett papír

• vízálló papír

   (egyszer használatos kéztörlők, 

szalvéták)

• viaszos papír(felvágott és sajt 

csomagolásából)

• tapéták(használt vagy új)

• adatmappák fém élezéssel

• viaszos-,olajos 

papírok,márkacímkék

a kertből és zöldterületről

• fa-, bokorzat- és gyepvágat

• gyomok, hullott gyümölcs, zöldség

• avar, vesszőzet, száras növényzet

• virág, növények

• virágföld

   (kis mennyiségben)

AWV

Neunkirchen

AWV

Neunkirchen

NÖLI gyűjtőedény
(olaj- és 

zsírmaradványoknak)

A NÖLI(3 liter) ingyenesen 

beszerezhető a WSZ 

gyűjtőhelyein vagy néhány 

önkormányzatnál. A 

megtelt NÖLIk leadhatók 

és üresekre  cserélhetők  a 

hulladékgazdálkodási 

gyűjtőhelyeken!

elektromos készülékek
kis  méretű 

készülékek(melegszendvicsgép, …)

nagyobb készülékek(szárítógép,..) 

hűtőgépek

képernyők

elemek

li-ion-akkuk

ólomakkuk

gázizzók

állati fehérje 
gyűjtőpontok

- elhunyt háziállatok,
állati eredetű 
hulladékok  (a 
háztartásból)

- balesetből származó        
vadtetemek 
- táplálékként szolgáló 
vadak maradványai 
kizárólag az Alsó-ausztriai 
Vadászegyesület 
csomagolásában

Veszélyes 

hulladékok

lakkok, higítók, 
tisztítószerek, 
vegyületek stb. 
leadhatók közvetlenül 
a WSZ 
hulladékgazdálkodási 
gyűjtőhelyein.

textil anyagok
(zsákba gyűjtve és 
bekötve)

- hordható ruházat
- ágynemű,
  asztalterítők
  & háztartási textiliák
- hordható cipők 
 (párban)
-övek, sálak, táskák, 

italos üvegek & 

üvegcsomagolás

• italos üvegek

• konzerves üvegek

   (uborkásüveg-

   lekvárosüveg,…)

  szín szerint
  szelektálni

Gyűjtőpontok az önkormányzat területén szelektálási  útmutató

Lomtalanítás
Azok a tárgyak, amelyek
nagyságuk miatt nem 
férnek a gyűjtőedénybe,
pl. : bútorok, 
matracok,stb. leadhatók
a WSZ 
hulladékgazdálkodási 
centrumokban 

s

Wert Stoff Zentrum
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