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• Figyeljen� a� hulladékszállítás� napjára,� az� 2019-ban� eltérhet� az� előző� 
évben megszokottól, illetve ellenőrizze azt is, hogy az adott napon milyen 
hulladékfajtát vesznek át, mivel gyakran előfordul, hogy a szállítás napján a 
hulladékátvevő helyen nincs megfelelő gyűjtőkonténer vagy hulladékgyűjtő 
zsák. Az önkormányzati rendelet előírásai szerint a hulladékot konténerben 
és a kommunális hulladék elszállítását végző vállalat hulladékgyűjtő� 
zsákjaiban� lehet� a� hulladékátvevő� helyre� szállítani,� a� 
hulladékszállítási� napon, 6.00 óráig.

• A veszélyes és speciális hulladékot azon a szombaton adja le, amikor 
településén� annak� gyűjtését� végezzük. Addig őrizze azt annak eredeti 
csomagolásában, száraz, biztonságos és gyermekek számára nem 
hozzáférhető helyen. Honlapunkon (www.saubermacher-komunala.si) a 
Veszélyes és speciális hulladékok menüpontban arra vonatkozó információkat 
talál, hogy mi számít veszélyes és speciális hulladéknak.

•  Amennyiben Önnél időnként több biológiailag lebomló és vegyes 
kommunális hulladék gyűlik össze, mint amennyi a gyűjtőkonténerben elfér, 
vagy ha elfogy a� vegyes� csomagolóanyag� gyűjtésére� szolgáló� 
hulladékgyűjtő� zsák, vásárolhat újat vállalatunk székhelyén, a Komunala, 
d.o.o. M. Sobota helyiségében vagy a hulladékgyűjtő zsákok elszállítását 
végző speciális hulladékszállító jármű vezetőjénél. � A� nem� a� speciális� 
hulladékgyűjtő� 
zsákban�gyűjtött�szemetet�nem�áll�módunkban�elszállítani.

•  Lehetővé akartuk tenni, hogy bizonyos ügyeket »otthonról«, interneten 
intézhessenek, ezért ügyfélportált hoztunk létre, mely honlapunk (www. 
saubermacher-komunala.si) nyitóoldaláról, az Ügyfélportál menüpont alatt 
érhető el. Az elektronikus szolgáltatás minden ügyfelünk számára elérhető. 
Egy helyen kezelheti az összes igénybevett szolgáltatással kapcsolatos 
ügyeket. A felhasználók ügyfélazonosítójuk és jelszavuk segítségével 
léphetnek be. Az ügyfélazonosító az UPN nyomtatványlapon (»a letéti 
jegyen«), illetve az e-számlán is szerepel. A felhasználó a regisztrációt 
követően, e-mailben kapja meg jelszavát.
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VEGYES 
CSOMAGOLÓANYAG 
• műanyag�palackok
• hungarocel
• műanyag�zacskó�és�fólia
• folyékony tisztítószer,

vízlágyító, sampon,
folyékony szappan,
desztillált víz, stb.
műanyag�flakonjai

• italos dobozok
• megtisztított

konzervdobozok
• alufólia
• megtisztított�műanyag�

dobozok és poharak
• tej, kávé, stb. tetrapack

csomagolóanyagai
(Tetra Pak)
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BIOLÓGIAI ÚTON  
LEBOMLÓ HULLADÉK
• kávé- és teamaradék,
filterrel

• tojáshéj
• szilárd ételhulladék
• gyümölcs-�és�
zöldségmaradék

• hagyma- és burgonyahéj
• fű
• avar
• aratási maradék
• bokor-,�sövény-�és�

fametszésnél
keletkezett hulladék

• fahamu

EGYÉB HULLADÉK 
• nem újrahasznosítható

anyagok
• szennyezett

csomagolóanyagok
• szemét
• kihűlt�hamu
• ablaküveg
• higiéniai papírtermék
• pelenka
• kerámiaedények
• ragasztószalagok
• másolópapír
• porcelánedények
• varrodai hulladék
• tapéta

UTASÍTÁSOK A KOMMUNÁLIS HULLADÉK 
SZELEKTÍV�GYŰJTÉSÉHEZ

PAPÍR
• újságpapír
• papírból, kartonból,
papírlemezből�készült�
csomagolóanyagok

• könyvek
• füzetek
• telefonkönyvek
• prospektusok
• karton
• katalógusok
• folyóiratok
• levél- és

csomagolópapír

A következő oldalon: HASZNOS TANÁCSOK
Egészséges környezetet teremtünk  •  3 
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HASZNOS TANÁCSOK
• A papírból, műanyagból, fémből készült és az összetett (tetrapack) csomagolóanyagokat a

konténerben vagy hulladékgyűjtő zsákokban való elhelyezés előtt laposra kell taposni, különben
a gyűjtő idő előtt megtelhet.

• Leadás előtt az üvegeket ki kell üríteni. Az üveg gyűjtésére szolgáló konténerbe csak az üvegek
kerüljenek, a kupakokat helyezze a vegyes csomagolóanyagok konténerébe.

• A� háztartások� gyűjthetik� a� papírt és a papírcsomagolást 240 literes konténerekben,
amennyiben különálló lakóházról van szó. Ezek ürítése négyhetente történik.

• A biológiai úton lebomló hulladékot az erre a célra szolgáló konténerekben, biológiai úton
lebomló vagy papírból készült zacskókban lehet leadni, műanyag zacskókban nem.

A BIOLÓGIAI HULLADÉK KOMPOSZTÁLÁSA
Hogyan hozzunk létre házi komposztálót?
A házi komposztáló felállítása a kert félárnyékos vagy árnyékos részén javasolt, mely szélvédett 
és könnyen hozzáférhető. A házi komposztálót közvetlenül a talajon helyezzük el, s minden 
oldalról megfelelően szellőzzön. Helyének kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy (pl. a szagokkal) 
ne zavarja szomszédainkat. Az ezzel kapcsolatos alapvető szabályok a fából vagy dróthálóból 
készült nyitott és a műanyagból készült zárt házi komposztálókra egyaránt érvényesek.

Mi a házi komposztálás helyes technikája?
A házi komposztálónak közvetlenül kell érintkeznie a talajjal. A felaprított ágakból álló alapréteg alulról 
biztosítja a jó szellőzést és megakadályozza a víz felgyülemlését. Az optimális bomlási folyamathoz 
szükség van elegendő mennyiségű oxigénre, amit úgy biztosíthatunk, hogy a száraz anyagot (ágak 
és zöldhulladék) és a nedves anyagot (fű, konyhai hulladék) mindig elkeverjük. A konyhai hulladékot 
és ételmaradékot azonnal levelekkel, földdel vagy fűvel kell fedni, majd finoman el kell egyengetni, 
hogy megakadályozzuk a kellemetlen szagokat és a hívatlan vendégek, így a patkányok és madarak 
megjelenését. A bomlási folyamat 50 és 60°C közötti hőmérsékleten zajlik, melynek során a 
mikroorganizmusok, baktériumok és gombák humuszt és tápanyagokat termelnek, amihez azonban 
meghatározott nedvességre van szükség. A hosszabb nyári szárazságok idején ajánlatos a komposzt 
locsolása. A komposztáláshoz alapvetően nincs szükség adalékanyagokra. Amennyiben azonban 
azt pl. zöldségtermesztéshez kívánja felhasználni, hozzákeverhet szárított tyúk- vagy marhatrágyát, 
illetve zöldtrágyát is. A kőpor gyorsítja a rohadást és megköti az esetleges szagokat. Mikor a házi 
komposztáló megtelik, illetve mintegy fél év elteltével tartalmát áthelyezzük. Ezzel levegőztetjük, 
gyorsítva a bomlást. Az érett komposztot 15-20 mm sűrűségű szitán átszitáljuk, a maradékot pedig 
felhasználjuk a további komposztáláshoz. A komposztálással teljes értékű humusz keletkezik, melyet 
felhasználhatunk a házi veteményesben, a virágokhoz, a gyümölcsösben vagy a szőlőtermesztésnél.

SZELEKTÍV�HULLADÉKGYŰJTŐ�KÖZPONT
A hulladékgyűjtő központba érkezve először a vonalkód segítségével azonosítania kell magát. 
A vonalkódot az UPN nyomtatványlapon (»letéti jegy«) és az e-számlán találja meg. A 
hulladékgyűjtő munkatársa leolvassa a vonalkódot, s ilyen módon ellenőrzi, hogy Ön részt vesz-e 
a konténerekben vagy hulladékgyűjtő zsákokban történő vegyes kommunális hulladékgyűjtés 
programjában, azaz jogosult-e a hulladékgyűjtő központ használatára. 

A helyi lakosok a hulladékgyűjtő központokban térítésmentesen elhelyezhetik a következő 
szelektív hulladékféléket:
• minden méretű és típusú papír és papírlemez, a papírból vagy papírlemezből készült hulladék

papírcsomagolást is beleértve,
• minden méretű és alakú üveg, beleértve az üveghulladékot,
• műanyag, beleértve a műanyagból vagy összetett anyagokból készült csomagolóanyagokat,
• fémhulladék, beleértve a fém csomagolóanyagot,
• faanyag, beleértve a fából készült hulladék csomagolóanyagot,
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Kérjük, hogy a gyűjtőközpontokban tartózkodva tartsák tiszteletben a hulladékleadás jobb 
szervezettségét és a�látogatók�biztonságának�növelését�szolgáló�új�biztonsági�előírásokat. A 
lakosság�maga�végzi�a�szelektív�hulladék�válogatását,�amihez�védőfelszerelést�kell�használni�
(védőkesztyű, védősisak, kevlár kézvédő és szemvédő), amit a gyűjtőközpont gondnokánál lehet 
átvenni. A látogatás során mindenki felel a saját és látogatótársai biztonságáért.

A VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE
A veszélyes hulladék felismeréséhez segítségünkre vannak a szimbólumok, melyek a 
csomagolóanyagokon találhatóak meg:

HASZNOS TANÁCSOK

A veszélyes hulladékot, amennyiben erre van mód, tartsa az eredeti csomagolásban, száraz, 
biztonságos helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. A veszélyes anyagokat ne keverje, 
mivel a különböző anyagok reakcióba léphetnek egymással. A veszélyes folyadékokat zárt 
tárolókban tartsa. A veszélyes anyagok eltávolítása, megsemmisítése nem végezhető otthon, 
az ilyen anyagokat a tavaszi/őszi veszélyes�hulladék�gyűjtési�akcióig�megfelelő�körülmények�
között�őrizze. Ez a szolgáltatás nem jelent többletköltséget, a kommunális szemétszállítás díja 
magában foglalja azt.

HASZNÁLT�RUHÁZAT,�TEXTIL�ÉS�LÁBBELI�GYŰJTÉSE

A textilhulladék az Európai Unió leggyorsabban növekvő mennyiségű hulladéktípusa, ezért 
a ruházat, lábbeli, házi textil és divatkiegészítők (táskák, hátizsákok, sapkák, sálak, kesztyűk, 
övek...) és plüssállatok gyűjtésére utcai konténereket állítottunk fel, hogy földrajzi értelemben 
közelebb kerüljünk a hulladék keletkezésének helyéhez. A gyűjtők a következő helyeket elérhetőek:

• ruhanemű,
• textil,
• étolaj és zsiradék, festékanyagok, tintafélék, ragasztó és gyanta, amennyiben nem

tartalmaznak veszélyes anyagokat,
• mosószerek, melyek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat,
• egyes elem- és akkumulátortípusok,
• elektromos és elektronikai berendezések, melyek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat,
• lomok,
• gyógyszerek és
• használt autógumik, felni nélkül (háztartásonként évente maximum négy darab).

Egészséges környezetet teremtünk  •  5 
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• a községi�szelektív�hulladékgyűjtőkön,
• a Maximus�Bevásárlóközpont�belső�részén (a gyűjtő a hátsó bejáratnál található),
• a�BTC�City�Murska�Sobota�Bevásárlóközpont mellett (a kertészetnél, a BTC bejárata előtt, a

Spar étterme alatt),
• Murska�Sobota�(Muraszombat)�Jakobovo�naselje�városrészében, az ökológiai szigeten
• Rakičan�tűzoltóközpontjánál,
• a MOL benzinkútján, a Mala Nova utcában Murska Sobotában (Muraszombat), a Rakičane felé

vezető úton,
• a Spar üzletnél Beltinci településen,
• a�Lenart�Mezőgazdasági�Szövetkezet�boltjánál,�Cankova�településen,
• a Jager�szupermarketnél,�Turnišče�településen,
• Odranci�község önkormányzati épülete mellett,
• a Mercator üzletnél, Dobrovnik településen és
• a TUŠ Kocet szupermarketnél Lendava (Lendva) településen.

A használt ruházat, lábbeli és házi textil a�megrendelésre� történő� lomtalanítás� alkalmával� is�
leadható.

A�HASZNÁLT�ÉTOLJA�UTCAI�GYŰJTŐi
A kommunális hulladékgyűjtés keretében a háztartások számára lehetővé tesszük

a használt étolaj átadását:
• a községi szelektív�gyűjtőközpontokban és
• a háztartási veszélyes és speciális hulladékgyűjtési�akciók�során.

Hogy földrajzilag közelebb kerüljünk a hulladék keletkezésének helyéhez, 2017 novemberében 
létrehoztuk az első utcai étolajgyűjtőket, mégpedig a következő helyszíneken:

Murska Sobota (Muraszombat)
• az ökoszigeten a transzformátornál a Prešernova utcában,
• az ökoszigeten a transzformátornál Jakobovo naselje városrészben,
• a Mojstrska utcai parkoló mellett,
• a Gregorčičeva és a Lendavska utca kereszteződésénél lévő szemafornál,
• az OŠ III sportpálya melletti ökoszigeten, a Trstenjakova utcában.

Beltinci
• a Spar Beltinci objektumnál

Noršinci

• Noršinci település régi tűzoltóközpontjánál

Sveti�Jurij
• Sveti Jurij településen, a Spar üzlethez vezető út mentén

Turnišče
• a Jager szupermárket mellett, Turnišče településen

A használt, lehűlt étolaj gyűjtéséhez alkalmazhatnak pl. 
használt, lezárható műanyagpalackokat vagy kifejezetten erre 
a célra szolgáló 3,5 literes palackot, melyet térítésmentesen 
átvehetnek cégünk székhelyén, a Noršinski ulica 12., Murska 
Sobota (Murszombat) cím alatt.
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