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Tisztelt Szövetkezeti
Tagtársunk/Lakástulajdonos!
Hasznos tudnivalókról tájékoztatjuk
Önöket a szelektív gyűjtőtartályok
használatával kapcsolatosan, amelyek
részletesebben megtalálhatók az

http://www.fkf.hu/portal/page/portal
/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/
hazhoz_meno_szelektiv
FKF Nonprofit Zrt. honlapján.
Kék fedelű tartály:
Ez a tartály újságok, folyóiratok, füzetek,
könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok,
kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok
(tejes-,
gyümölcsleves
doboz)
gyűjtésére
alkalmas. A dobozokat lapítva kell az edénybe
helyezni,
hogy
minél
kevesebb
helyet
foglaljanak, ezáltal minél több papírhulladék
férjen a tartályba.
Kérjük, NE
dobjanak
bele élelmiszermaradványokat és egyéb szennyeződéseket
tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat,
használt papír zsebkendőt, szalvétákat!
Sárga fedelű tartály:
Ez a tartály az üdítős és ásványvizes PET
palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok
lecsavart kupakjai (pl. samponos, habfürdős),
háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok,
tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-,
joghurtos poharak gyűjtésére alkalmas. Ebben
helyezhetők el továbbá a különféle háztartási
fémhulladékok (pl. evőeszközök) és fémdobozok

(italos- és konzervdobozok). A fém- és
műanyaghulladékok
elkülönítése
utólag,
válogatóműben történik.
A műanyag flakonokat lapítva kell a kukába
helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak
el.

Kérjük, NE
dobjanak
bele zsíros,
olajos,
háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem
kimosott)
flakont,
margarinos
dobozt,
élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyagot,
hungarocellt,
CD-Iemezt,
magnóés
videokazettát,
egyéb
műanyagnak
ítélt
hulladékot
(pl.
nejlonharisnya),
mert
újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott! A
fémhulladékok esetében is fontos, hogy azok
kiöblítve, tisztán kerüljenek a tartályba.
Tájékoztatjuk, hogy a hulladékról szóló 2012.
évi
CLXXXV.
törvény
alapján
a
lakástulajdonosnak, kell gondoskodnia arról,
hogy a szelektíven összegyűjtött hulladékok (a
papír, illetve a műanyag és fém) a megfelelő
tartályba kerüljenek.
Javasoljuk, hogy az edényzet könnyebb
azonosíthatósága érdekében az ingatlan címét
tüntessék fel a kihelyezett tartályokon. A cím
felírásakor az uniós címke nem sérülhet, annak
tartalma nem módosítható.

Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2015. május 23. hétfő

Abban az esetben, ha a továbbiakban nem igényli a tájékoztatók megküldését, azt a
titkarsag@osszefogaslakszov.hu, illetve a 06-1-402-2275 –es telefonszámon lemondhatja.
Tájékoztató az Összefogás Lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére – sz: mi-vr

