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Terjedelmes
hulladékok, melyek
méretük miatt nem

férnek a hulladékgyűjtő edénybe
és melyeket nem lehet újra
hasznosítani mint például:
bútorok, szőnyegek, matracok,
mosdókagylók, WC-kagylók
kerámiából, heraklitból, rigipszből,
homlokzati hungarocell stb.

FÉMHULLADÉK
Ócskavas és
kisméretű fémhulla-
dékok

mint pl. kályhák, tűzhelyek,
bojlerek, biciklik,
fürdőkádak, kerítések, ereszcsa-
tornák, csövek, bádoglemezek,
különféle fémállványok,
háztartási kis fémhulladékok (nem
csomagolások)
mint pl. bádogedények, evőesz-
közök, fémszerszámok.

FAHULLADÉK
Valamennyi kezelt és
kezeletlen fahulladék –
mint pl. tömörfa,

deszkák, oszlopok, lécek,
forgácslemezek (nyers, lakkozott
vagy bevont), bútorok,
ajtók.
Semmiképpen nem idevalók az
ablakok, a teljesen impregnált
fa (vasúti talpfák, póznák) vagy
a fatörzsek és ágak.

KARTONDOBOZOK
Hullámpapírlemez 
és nagy,
réteg nélküli

 kartoncsomagolások
mint például elektromos készülékek
és bútorok kartoncsomagolása,
gyümölcsök és zöldségek karton -
rekesze,
csomagküldőszolgálatok
 csomagolása stb.

PROBLÉMÁS
 ANYAGOK
Veszélyes és mérgező
hulladékok

gyógyszerek
festékmaradékok (lakk, diszperzió, …)
spraydobozok (dezodor, hajlakk…)
ragasztók és PU-szigetelőhabos
dobozok
vegyszerek (savak, lúgok, oldószerek,…)
növényvédőszerek
olajos hulladékok
elektromos készülékek

ÜVEGHULLADÉK
fehér- és
színesüveg
szétválogatva

nem visszaváltható italos üvegek
befőttes üvegek
szeszes italos üvegek
üvegflakonok
parfümös üvegek

BIOHULLADÉK
kávézacc
 papírfilterrel
filteres tea

gyümölcs- és zöldséghulladékok
hús- és ételmaradékok
csont és tojáshéj
papírszalvéta
kisállattrágya
szobanövények
vágott virágok
levágott fű, lenyesett sövény és
bokor
hullott gyümölcs
avar
termésmaradványok

SÁRGA ZSÁK/SÁRGA
HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY
műanyag- és műanyagbevonatú csomagolások
műanyag palackok (PET,...)

mosószeres, tisztítószeres és testápolószeres flakonok
margarinos dobozok és joghurtos poharak
műanyag gyümölcscsomagolások
műanyagkaniszterek (ecetes, tisztítószeres,...)
műanyagfóliák és zacskók
hungarocellcsomagolások (darabok, szirom,...)
kerámiapalackok
mélyhűtött áruk csomagolása (műanyagbevonatos)
Tetra-Pak (üdítős és tejes dobozok)
faládák
gyümölcs- és zöldséghálók
jutazsákok
többrétegű csomagolások (italos, kávés, bliszter, ...)

PAPÍR -
HULLADÉK
újságok
folyóiratok

prospektusok
könyvek és katalógusok
levelek
írólapok
füzetek
kartonok
hullámpapír
mélyhűtött áruk (réteg nélküli)
papírcsomagolása

HÁZTARTÁSI
HULLADÉK
összesepert szemét
porszívóból 

származó hulladék
CD-k, DVD-k, video- és audio -
kazetták, floppyk,
gumi-, bőrhulladék és varrásból
származó hulladék,
macskaalom
higiéniai cikkek (pelenka, intim
betét,…)
kerámia (tányér, váza, …)
hamu (koksz/szén)
karbonpapír (indigó)
síküveg (ablak, auto, tükör, …)
villanykörték
poharak
fogkefék
csikkek
papírzsebkendők

HÁZHOZ MENŐ GYŰJTŐRENDSZER:

HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEKHEZ VITELI  RENDSZER:

GYŰJTŐKÖZPONTOKBA VITELI RENDSZER:

Részletesebb 
információt kap az 

interneten ezen a címen

FÉMHULLADÉK
fémből és alumíniumból
készült csomagolóanyagok
konzervdobozok

kimosott állateledeles konzervdobozok
italos dobozok
fémtubusok
fém- és alufóliák
patronok (szódavizes, habtejszínes,…)
üres spraydobozok
üres lakkfestékes dobozok
zárókupakok (borosüvegnyak borítása,
csavaros kupakok, …)

TEXTILHULLADÉK
Nem minden hulladékgyűjtő
szigetnél!
ruhadarabok

fehérneműk (tisztán!)
cipők (páronként összekötve)
kendők, nyakkendők
asztalterítők, ágyneműk
takarók (gyapjútakarók,…)
párnák, paplanok
kézitáskák, övek
törölközők, függönyök

HASZNÁLT ÉTOLAJ ÉS ZSIRADÉK
gyűjtése a NÖLI-ben
A megtöltött NÖLI-k cseréje 
a gyűjtőközpontokban.

ITALOS KARTONDOBOZOK
gyűjtése az ÖKO-BOX-ban vagy az ÖKO-BAG-
ben. Leadás: a postahivatalban vagy a gyűjtőköz-
pontokban.

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK
gyűjtése a község által meg-
határozott módon.
Semmiképpen se dobja a
kukába!
Leginkább építési törmelék-
gyűjtő konténerekben a gyűjtőközpontokban
vagy építési törmelék-gyűjtő helyeken.

KÖZSÉGI  EGYESÜLÉS A
 HULLADÉK KEZELÉSÉRE
BRUCK AN DER LE ITHA KÖRZET

A-2460 Bruck an der Leitha
Stefanie-Gasse 2 
Telefon: 02162-65556-0
Fax: 02162-655606 
e-mail: office@gabl-bruck.at
http://www.gabl.info

gyűjteni

www.gab l .gv .a t  
valamint közvetlenül a GABL-nál

a 02162/65556-12-es telefonszámon.



H
U
LLA

D
EK

H
U
LLA

D
ÉKMegszabása - A hulladékszállítási díj összegét félévente (márc. 15 és

szept. 15) határozzák meg.
Csekk, beszedési megbízás vagy Bur̈gerportal – Tetszés szerint
csekkel vagy beszedési megbízással fizethet.
Az interneten (a www.buergerportal.at címen) elektronikus úton megkapja
a hulladékszállítási díj előírását és itt figyelemmel követheti egyenlegét is.

Háztartási hulladék, papírhulladék, Sárga zsák – Minden háztartási
hulladékgyűjtő edényhez kap térítésmentesen egy papírhulladékgyűjtő
edényt, melyet 8-hetenként ur̈ítenek, és sárga zsákokat.
A sárga zsákokat évente egyszer (decemberben) osztják ki minden
háztartásnak. További sárga zsákok beszerezhetőek a
községházán. Ha egy rövid ideig több háztartási hulladék/hulladékpapír
keletkezik, lehet a községházán vagy a GABL-irodában háztartási hulla-
dékgyűjtő vagy papírhulladékgyűjtő zsákokat vásárolni. Másfajta zsákokat
nem gyűjt be a hulladékszállító.
A hulladékgyűjtő edények kikészítése – Legkésőbb reggel 6-kor (még
jobb, ha az előző este) tegye ki edényeit/zsákjait a telek szélére (úgy,
hogy ne akadályozzák a közekedést).
Legkésőbb 24 órával az ur̈ítés után el kell távolítani a hulladékgyűjtő
edényeket.
Tisztántartás – Az ingatlantulajdonos feladata a hulladékgyűjtő edények
tisztántartása.

A konyhai és kerti biohulladékokat kul̈ön kell gyűjteni.
A komfortosabb megoldás a biohulladékgyűjtő edény. 42 ur̈ítés van
évente és a községházán vagy a GABL-irodában lehetőség van további
olyan zsákok beszerzésére a lenyírt fűnek, lombnak és ágaknak, mely-
eket a hulladékszállító begyűjt.
A komposztálás a saját kertben történő újrahasznosítás. A komposztálást
szakszerűen kell végezni, ami egy kis ráfordítást igényel. Azonban így
ingyenes trágyához jut – és igazi körforgó gazdálkodást alkalmaz.

A HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK:

Üveghulladék, fémcsomagolások (fémhulladék) és textilhulladék –
Ezeket a hulladékokat a nyilvános gyűjtőpontokon felállított konténerekbe
kell dobni.
Ezeket a hulladékgyűjtő szigeteket tisztán kell tartani:
Kérjuk̈, ne tegyen hulladékokat a konténerek mellé!
Ha a konténer tele van, kérjuk̈, menjen a hulladékkal egy másik közeli
hulladékgyűjtő szigethez és értesítse a GABL-t.

HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK:

BIOHULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY VAGY KOMPOSZT:

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ:

Lomok, fém- és fahulladék, kartondobozok – Ezeket a hulladékokat a
nyilvános hulladékgyűjtőközpontokba (ASZ) kell vinni.
Magánháztartásoknak évente 5m³ kontingens áll díjmentesen rendelkezésre.
Problémás anyagok és elektromos készul̈ékek hulladékai - Problémás
anyagok a magánháztartások veszélyes hulladékai. Háztartási mennyiség-
ben átveszi ezeket az ASZ, valamint elektromos készul̈ékek hulladékait is.

HULLADÉKGYŰJTŐKÖZPONTOK:

KÖZSÉGI EGYESÜLÉS A HULLADÉK
 KEZELÉSÉRE
BRUCK AN DER LEITHA KÖRZET

A-2460 Bruck an der Leitha
Stefanie-Gasse 2 
office@gabl-bruck.at
http://www.gabl.gv.at

02162-65556-0
Nyitvatartás:

Hétfőtől péntekig 08.00-tól 12.00-ig
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EGY RÖVID INFORMÁCIÓ

A HULLADÉKGYŰJTÉS
LEGFONTOSABB KÉRDÉSEIHEZ.


