
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A FARMON 
 

 DOHÁNYTERMESZTÉS SORÁN KELETKEZŐ 

HULLADÉKOK 

Nem veszélyes hulladékok 

 papír 

 fém 

 szövetanyag 

 faanyag 

 növényi anyag 

Veszélyes hulladékok 

 növényvédőszeres göngyölegek 

 palántanevelő tálca 

 palántanevelő fólia 

 egyéb veszélyes hulladékok:  

o fáradt olaj 

o akkumulátorok 

o gumiabroncs stb. 

 

HULLADÉKOK GYŰJTÉSE 

 A szelektív hulladékgyűjtés a hulladékok anyagfajta szerinti elkülönített gyűjtését jelenti.  

értékes nyersanyagokat jutattunk vissza a körforgásba 

 Miket gyűjthetünk szelektíven?  

o papír 

o műanyag 

o fém 

o italos kartondoboz 

A szelektív hulladék gyűjtéssel a szemétlerakókra alig kerülne hulladék, mellyel jelentősen óvhatjuk 

környezetünket. 

Hol adhatunk le szelektíven hulladékot?  

 szelektív hulladék gyűjtő sziget 

 házhoz menő gyűjtés 

 hulladékudvar 

 kerületi vagy települési hulladékgyűjtő 

 lomtalanítás 

 

PALÁNTANEVELÉS SORÁN KELETKEZETT HULLADÉKOK KEZELÉSE 

A megfelelő technológiai előírások betartása a palántanevelés során nem okoz kedvezőtlen hatásokat az élő környezetre.  

Hogyan kezeljük helyesen a palántanevelés során keletkezett „hulladékokat”? 

 

 

NÖVÉNYVÉDŐSZERES GÖNYGYÖLEGEK KEZELÉSE 

Hogyan kell kezelni a kiürült növényvédőszeres göngyölegeket? 

 

 Kiürült göngyöleget háromszor ki kell 

öblíteni legalább az űrtartalom 10 %-

ának megfelelő vízzel, melyet az adott 

permetlé készítéséhez kell 

felhasználni!  

 

 Az elöblített göngyölegeket ki kell 

lyukasztani, vagy valamilyen módon 

megakadályozni, hogy ne lehessen 

feltölteni újra.  

 

 Az összegyűjtött göngyölegeket az erre 

kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni. (Pl.: 

Cseber Kft.)  

 

VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉS 

 Palántanevelő folyékony közeg:   
 felhasználása ültető vízkénttápanyagforrás 

a palánták részére 
 

 Palántanevelő szilárd közeg:  
 kijuttatása és bedolgozása a talajba magas 

szerves anyag tartalom, talajjavító hatás 
 

 Használt fekete és fehér fólia:  
 fólia feldolgozóknál, értékesítőknél történő 

átadás újrahasznosítás 
 

 Használt polisztirol palántanevelő tálcák:  
 elégetni szigorúan TILOS a tálcákat! 
 újrahasznosítás lehetősége (díjmentesen 

átadható)  könnyített beton (pl. KŐ-SZIG 
Kft.)  

 

 A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, a 

hulladék  

o talajba; 

o felszíni, a felszín alatti vizekbe; 

o  levegőbe jutását, mellyel szennyezné a 

környezetet. 

 A hulladék birtokosa az elszállításig köteles megfelelő 

módon tárolni a hulladékot a telephelyén. 

Ez lehetséges:  

o munkahelyi gyűjtőhelyen, 

o környezet szennyezését kizáró edényzetben,  

o legfeljebb 1 évig. 

 A veszélyes hulladékot termelő csak olyan kezelőnek 

adhat át, aki az adott veszélyes hulladék kezelésére 

jogosult.  

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYEK 

 

 

 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  
 

 hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény  
 

 98/2001. (IV.15.) Korm. rendelet a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 

 

 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól 
 


