
Fontos információk  
a sárga zsákról

Csomagolások
 »  A sárga zsákba kell tenni minden üres, „eltörölt” 
csomagolást üvegen és papíron kívül.

Kizárólag sárga zsákot használjon
 »  Csak megtelt sárga zsákot (vagy sárga tartályt) 
helyezzen ki elszállításra. Más színű, ill. nem 
átlátszó vagy rosszul megrakott zsákokat  
nem visznek el. Ezeket újraszortírozás után  
kihelyezheti a következő elszállításkor, vagy  
saját maga elviheti az újrahasznosításra  
váró hulladékok gyűjtőjébe.

 »  Év elején Ulmban minden háztartás kap egy alap-
készletet a sárga zsákokból. Háztartásonként egy 
tekercs sárga zsák egész évgen kapható Ulmban 
az EBU Szolgáltatóközpontban, szolgáltató  
központokban/helyi önkormányzatoknál, és az 
újrahasznosításra váró hulladékok gyűjtőjénél. 
Munkahelyek/(üzleti vállalkozások) üzemek  
nagyobb mennyiséget kapnak közvetlenül a 
REMONDIS Süd GmbH  
telephelyén a  
Voithstr. 5. szám alatt.  
Nem adható 
háztartásoknak! 

Készítse el szabályosan az elszállításra
 »  A sárga zsákokat leghamarabb az elszállítást 
megelőző napon 13:00 órától tegye a járda  
szélére/saját ingatlana külső útpadkájára.  
Ha túl korán helyezi ki a sárga zsákokat, azzal 
szabálysértést követ el, amely büntetést von  
maga után.

 »  Az elszállítás idején kívül leadhatja a  
sárga zsákokat az újrahasznosításra  
váró hulladékok gyűjtőjénél.

Szolgáltatóközpont

Hulladéktartályokkal, illetékekkel,  
hulladékszállítással és szállító szolgálattal  
kapcsolatos általános kérdések
Telefon (0731) 166-7777
kontakt@ebu-ulm.de

Hulladékkal kapcsolatos tanácsadás 

Szelektív hulladékgyűjtéssel  
kapcsolatos általános kérdések
Telefon (0731) 166-5555
abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

REMONDIS Süd GmbH 
Service és reklamáció 
Telefon  (0731) 491990 
             (0800) 1223255 (illetékmentes)
service.ulm@remondis.de 
www.remondis-entsorgung.de

A hulladék szétválogatása hasznos!  
A duális rendszer kampányának megfelelően 
kontakt@muelltrennung-wirkt.de 
www.muelltrennung-wirkt.de D
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Sárga zsák –
Mi mehet bele, és mi nem?

szelektív hulladékgyűjtéssel  
kapcsolatos általános kérdések.  
További információt itt lent talál:



NEM ! Ez nem mehet  
a sárga zsákba:

Figyelem! 
Olyan műanyag vagy fémhulladékok, amelyek 
nem csomagolások (pl. szennyestartó kosarak, 
tisztítószeres flakonok, Tupperware tégelyek,  
tisztító szivacsok stb.) a háztartási hulladéktartóba 
ill. az újrahasznosításra váró hulladékok gyűjtőjébe 
valók. Nem minden műanyag tárgy kerül  
a sárga zsákba!

Üveget az üveges konténerbe kell  
tenni vagy az újrahasznosításra  
váró hulladékok gyűjtőjébe. 

Papír, karton csomagolások  
a kék tartályba, a szortírozó helyre 
vagy az újrahasznosításra váró 
hulladékok gyűjtőjébe valók.

Műanyag csomagolások 
Pl. poharak, zsákok, palackok, fóliák, csövek,  
zacskók, hungarocell csomagolás

IGEN ! Ez a sárga  
zsákba megy:

Kompozit anyagból készült csomagolások
pl. italos kartonok, tejes-/gyümölcsleves dobozok, 
terrapakkok, többek között tabletták buborékcso-
magolásai, vákuumcsomagolások, műanyag egyszer 
használatos poharak, ...

Alu, fém, fehérlemez csomagolások 
pl. alufólia, alumíniumcsomagolások, konzervdobozok,  
készételek csomagolásai, dugók, ...

Műanyag elhasznált és kiürített csomagolások 
Kompozit anyagok vagy alu, fém, fehérlemez  
Nem szükséges elmosni a csomagolásokat, elég ha „letörli” és nincs benne maradék. 

Tanácsok az újrahasznosítható anyagok részarányának növeléséhez!
Húzza le vagy csavarja le a (fólia)fedeleket, matricákat/etiketteket. Válassza le egymásról a  
csomagolás elemeit, ezzel megkönnyíti a (gépi) szétválogatást a szortírozó berendezés számára,  
és ezzel az anyag újrahasznosítását.  

 »  Régi ruhák/cipők
 » Cumisüvegek
 » Elemek/akkumulátorok
 » CD-k/lemezek
 » Női harisnyanadrágok
 » Nyomtatópatronok
 » DVD-k, filmek
 »  Elektromos készülékek, 
kábelek

 »  Ételmaradékok, szerves 
hulladékok

 »  Kerékpártömlők/- 
külsők

 »  Festékes tégelyek  
maradék festékkel

 » Járművek
 » Üveg (pl. üvegpalackok)
 » Lámpaizzók/LED-ek
 » Fagyapot
 »  Higiéniai termékek/ 
pelenkák

 » Kerámia, porcelán
 » Gyermekjátékok

 »  Lefűzhető irattasakok, 
fóliák

 » Golyóstollak, filctollak
 »  Matracok,  
habszőnyegek

 » Gyógyszerek
 »  Szájmaszk, egyszer 
használatoskesztyű

 » Iratrendezők/mappák
 » Papír/karton
 »  Ragtapasz, kötszer
 » Háztartási hulladék
 » Injekció, infúziós zsák
 »  Hungarocell/-maradék 
(csomagolóanyagok pl. 
szigetelőtáblák nem)

 » Tapétamaradékok
 »  (Videó-)kazetták
 »  Fogkefék, egyszer 
használatos borotvák

 »  Sátrak, felfújható  
csónakok

 » Cigerattacsikkek


