LO

VÁLTSUK, vissza

DE NE FELEDJÜNK SZELEKTÁLNI!
2022. január 1-jétől a műanyag palackokat és a fémdobozokat visszaváltják.
. Műanyagok és fémek szelektálásánál kétféleképpen járunk el:
A jelölésük:

KIDOBÁS ELŐTT
PRÉSELJE ÖSSZE

A nem betétdíjas csomagolásokat úgy szelektáljuk,
ahogy eddig:

Visszaváltható műanyag és fémcsomagolások:

A szelektív műanyaggyűjtőbe dobható:
Kozmetikumok és tisztítószerek, élelmiszerek, tejtermékek,
olajok és szörpök összenyomott műanyag csomagolása,
SKLO
SKLO
PAPIER
PAPIER
PLASTY
PLASTY
KOVY
KOVY
műanyag zacskók és fóliák, polisztirolcsomagolás.

Visszaváltható csomagolású ital vásárlása esetén 15 centet kell
fizetni, amelyet az üres palack vagy fémdoboz visszaváltásakor
visszaadnak.
Vigyázat, a fémdobozok és palackok deformált, összepréselt
állapotban NEMválthatók vissza.

NÁPOJOVÉ
NÁPOJOVÉ
KARTÓNY
KARTÓNY

A szelektív fémgyűjtőbe dobható:
fémcsomagolások, például konzervdobozok, alufólia,
fémkupakok stb.

Minden boltban fel kell számítaniuk a betétdíjat, de nem
minden bolt köteles visszavenni az üres csomagolást és
visszafizetni a betétdíjat.

Egyes települések közös gyűjtőedényt használnak több
hulladékfajta, pl. fémek, műanyagok és italosdobozok
gyűjtésére. Tartsa magát a helyileg érvényes előírásokhoz.

A csomagolást nem szükséges ott visszaváltani, ahol azt vásárolták.

HA HELYESEN SZELEKTÁLUNK,
A VILÁG IS SZEBB LESZ
PAPIER

PLASTY

SKLO

KOVY

PAPIERNÁPOJOVÉ PLASTY
KARTÓNY

Tartsa észben az alábbi szabályokat:

A csomagolás a betétdíjas rendszerbe bekapcsolódott bármely
boltban visszaváltható.

1. Törekedjen
arra,
hogy semmilyen hulladékot ne termeljen.
KOVY
NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

2. A hulladékot az elkülönített (szelektív) gyűjtők színei alapján szelektálja: az üveghulladékhoz a
zöld, a papírhoz a kék, a műanyagokhoz a sárga, a fémhulladékhoz a piros, míg az italdobozokhoz
a narancssárga szín tartozik.
A csomagoláson szereplő jelölések is eligazítanak:
Tartsa magát a lakóhelyén érvényes előírásokhoz.
3. Csak az elkülönítetten gyűjtött hulladékot lehet hasznosítani és újrafeldolgozni.

ÜVEG
SKLO

PAPIER
PAPÍR

MŰANYAG
PLASTY

KOVY
FÉM

ITALDOBOZ
NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

4. Gyűjtse elkülönítetten a hulladékot, megéri. A szelektíven gyűjtött hulladék elszállításáért
a lakosoknem fizetnek, a gyűjtés költségét az OZV ENVI-PAK társaságon keresztül a gyártók állják.
5. A

www.triedime.sk

jellel ellátott csomagolás a szelektív gyűjtőbe dobható.

www.envipak.sk

www.vezmisi.ma

