A szelektív hulladékgyűjt s szabályai
gazdag földet is nyerünk vele kerti és szobanövényeink
számára.

Komposztálás előnyei:

Anyagfajta
MŰANYAG

Szelektíven gyűjthető
-

-

-

-

-

Anyagfajta

ásványvizes és üdítős PET palackok
(LAPÍTVA!)
műanyag zacskók, reklámtáskák,
műanyag fóliák
PP és HDPE jelzésű szépség- és
testápolószeres, mosószeres, tisztítószeres, samponos, tusfürdős
flakonok
tejes-, vajas-, tejfölös-, joghurtos-,
fagylaltosdobozok
alumínium italdobozok
alufólia
.fém konzervdobozok
fém zárókupakok
hajtógázas hajlakkos flakon
borotvahabos flakon
dezodoros flakonok

Nem gyűjthető szelektíven
-

• Az eddigi esetleges avar- illetve lombégetés
megszüntethető, hisz az elégetendő szerves
anyagok kerülnek a komposztálónkba.
-

-

ételmaradékkal szennyezett konzervdobozok

újságpapír
kartondobozok összehajtva
tiszta csomagolópapírok
irodai papírhulladékok
szórólapok és reklámkiadványok
.

Nem gyűjthető szelektíven
zsíros, szennyezett papírok, műanyag borító,
indigó, faxpapír
-használt egészségügyi papírok
pelenka
Tetrapack~s dobozok
-

-

Nyomatékosan felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy ÉTELMARADÉKKAL SZENNYEZETT tejes-,
vajas-, tejfölös-, joghurtos-, fagylaltosdobozt NE tegyék bele a szelektív hulladékos zsákba!

Veszélyes hulladékok elhelyezése

Komposztálás

ide tartoznak a fénycsövek, akkumulátorok, szárazelemek, elektromos és elektronikai berendezések,
ragasztók, festékek, festékesdobozok, üvegcsoma
golási hulladékok, táblaüvegek és az öblösüvegek.
A gyűjtőhely működtetése az NHSZ Tatabánya Zrt.

Gondolkozz giobálisan, cselekedj lokálisan!

Csömör, Határ út 017/9 hrsz-ú telephelyén történik. A
hulladékok átadása, háztartási mennyiségben a gyűj
tőhelyen térítésmentes a csömöri lakosok részére,
átadáskor lakcímkártya bemutatása kötelező.
Cím: NHSZ Tatabánya csömöri telephelye (ipari övezet
Auchan mögött, Aromabázistól balra)
Csömör, Határ út 01 7/9
Nyitva tartás: hétköznap 6-14:

• Kellemes elfoglaltság, ha mindezeken felül a kom
posztkeretet mi magunk állítjuk össze. :)

Üveggyűjtés:’

Szelektíven gyűjthető
-

vegyszeres, zsíros flakonok
fogkefe
műanyag játékok
videó- és magnókazetta, CD/DVD lemez
ÉTELMARADÉKKAL SZENNYEZETT tejes-,
vajas-, tejfölös-, joghurtos-, faqylalt.sd.S.
zok

• Kevesebb szemét keletkezik, ebből következően ke
vesebb lehet a szemétdíj is, illetve kevesebb hulladék
kerül lerakóba.
• A komposzt javítja a talaj szerkezetét, növeli a vízmegkötő képességét, és fontos tápanyaggal látja el
növényeinket.
• Gátolja a tápanyagok kimosódását a talajból, óvja a
talajt és a növényeket a betegségektől és javítja a
növények ellenálló képességét is, kevesebb per
metszert kell használni.

A bolygónkat napjainkban igen sok káros hatás éri:
a szemétlerakók lassan megtelnek, a levegő egyre
szennyezettebb, az erdőállomány csökken, élelmisze
reinket vegyszerek mérgezik. Ezek a káros hatások az
életvitelünkből fakadnak. Ha ezen változtatni akarunk,
apró lépésekkel kell kezdenünk. A komposztálás
lehetőséget ad arra, hogy otthonunkban, kertünkben,
a Föld azon kis darabján tegyünk valamit, amivel min
dennap találkozunk.
A komposztálás az egyik legjobb környezetvédelmi
megoldás! Háztartási hulladékunk közel 30-40%-át
spórolhatjuk meg, s még értékes tápanyagokban

Az üvegek
hasznosításának
előfeltétele: a pon
tos különgyűjtés
és az üvegek tiszta
állapota. Az üveg,
megfelelő módon
gyűjtve, 100%ban hasznosítható,
és a végtermék minősége szinte azonos az eredeti
üvegével. Az üveghulladék csak a gyűjtőszigeten gyűjt
hető, mert a házhoz menő, zsákos gyűjtés során az
üvegszilánk kiszakíthatja a zsákot és sérülést okozhat.
Érdemes végiggondolni: ha nem gyűjtjük szelek
tíven az elhasznált üvegeket, azok nagy része soha
nem hasznosul újra. Az üvegpalackokat viszont újra
kell gyártani, amely a Föld természeti kincseinek
csökkenését jelenti, nem beszélve a hulladéklerakókon
felhalmozódó szeméttömeg növekedéséről.
Gyűjtőhely: Községgondnokság bejáratánál található
üveggyűjtő konténer

Mi dobható
az üveggyű’jtő konténerbe?
Befőttesüvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok
üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek (kimosva,
fémkupak nélkül)

Mi nem dobható
az üveggyűjtő konténerbe?
Ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál,
szemüveg, neoncső, orvosságos üvegek, porcelán,
kerámia

Akkumulátor elhelyezése
Az akkumulátorokban nehézfémek találhatók, ezért
nagyon fontos, hogy csak speciális gyűjtőhelyekre
kerüljenek, mert a talajba jutva szennyezik a termőföl
det és a talajvizet.
Atvevb’helyek:

AVE TATABÁNYA NHSZ csömöri telephelyen (Határ út
hrsz:17/9) leadható

Használt sütőolaj elhelyezése
A zsírban, illetve olajban való sütés napjainkban a
legelterjedtebb konyhatechnikai eljárások egyike. A
többszöri sütés folyamán a sütőolajban olyan elválto
zások jönnek létre, amelyek gasztronómiai értékvesztés
sel járnak, azaz az étolaj elfárad, elhasználódik, ennek
következtében a zsiradék előbb-utóbb alkalmatlanná vá
lika további élelmezési célú felhasználásra. Fontos tud
pi, hogy az adott olaj/zsír meddig hevíthető, a hőtűrési
pontot túllépve ugyanis káros lehet a szervezetünkre.

Környezetre káros hatásai:
• A csatornahálózatba kerülve a szennyvíztisztítók
terhelését növeli, vagy a természetes vizek autooxi
dációs folyamatait gátolja. Egyetlen csepp használt
étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet.
• A talajba kerülve gátolja annak légáteresztő
képességét, illetve záró réteget képezve mega
kadályozza a víz feljebb jutását.
• A kommunális hulladékba helyezve nehezen lebont
ható anyagként jelenik meg.

Gyűjtölmelyek:
Községgondnokság telephelye (Állomás u. 6.)
Telefonszám: 06-28/543-120
Hulladékátvételi idő: mindennap, folyamatosan, a
táblával jelölt helyen.
E-mail Cím: gondnoksag@csomor.hu
AVE TATABÁNYA NHSZ csömöri telephelye (Határ út
hrsz:1 7/9)

Sitt, és egyéb építési hulladék
elhelyezése
Gyüjtőhelyek: Scorpio Trans Kft. Csömör Határ üt,
Ker-Hu mellett található; Elhelyezés díja: 1700 Ft/m3
tiszta anyag

Beszállítható hulladékok:
•
•
•
•
•
•

Beton
Tégla
Cserép és kerámiák
Beton, tégla, kerámia keveréke
Föld és kövek
Talaj és kövek

NE legyen benne:
FALA, nejlonzacskó, háztartási hulladék

