
GONDOLKODOTT- E MÁR AZON 
MIT SZABAD ÉS MIT NEM SZABAD 
BEDOBNI AZ ELVEZETŐ CSATORNÁBA?

A WC kagylóba, mosdóba vagy mosogatóba bedobott 
hulladékok, mint a nedves törlőkendő, cigarettacsikk, ételek, 
olaj és zsirok, az Önök elvezetőcsöveik illetve a közelvezető 
rendszer eltömődését okozza, egészen a szennyvízkezelő 
berendezésig. Viselkedjünk felelősségteljesen a természet  
és a környezetünk felé melyben élünk illetve közösen 
járuljunk hozzá a megfelelő szennyvízkezeléshez.

MIT NEM
SZABAD AZ ELVEZETŐ
CSATORNÁBA DOBNI: 

Nedves törlőkendőt, papírtörlőt, pelenkát, 
egészségügyi betéteket, óvszer-és fogselyemet 
(olyan anyagokból készülnek melyek nem bomlanak le 
és eltömődést okozhatnak az Önök 
elvezetőrendszerükben; az ilyen dolgoknak a szemetes 
kosárban a helyük)

Zsírokat, olajokat  és zsíradékok (az 
elvezetőcsövek belső felületére ragadnak, idővel 
megszilárdulnak és eltömődéshez vezetnek; részleges 
segitség a forró vizzel és tisztítószerrel való felöntés, a 
legjobb megoldás az hogy várják meg amig a zsír 
megszilárdul és dobják ki a szemétbe)

Veszélyes háztartási anyagokat mint a 
motorolaj, növényvédőszerek, festékek, 
oldószerek, vegyszerek, kőolajtermékek, lakkok 
(nagyon veszélyesek, és hosszutávú 
környezetkárosodást okoznak, vegye fel a kapcsolatot  
a veszélyes hulladékot kezelő központtal)

Most már tudjuk mit nem szabad az elvezetőrendszerbe dobni, ezt tesszük mert 
környezettudatosak vagyunk és szeretnénk megvédeni a házi- és közelvezető rendszerünket, a 
szükségtelen eltömődéstől és a drága karbantartási költségektől.

Ne változtassuk át a WC- kagylónkat, mosogatónkat, mosdókagylónkat szemetes kukává! 
Képezzük magunkat és másokat, legyünk tudatában vizeink gazdagságával és őrizzük meg őket 
tisztának!

Projekt: A TISZTÁBB SZENNYVĺZEKÉRT!

Csatornarendszer tehnikai dokumentációja
Bázakerettye, Donja Dubrava, Donji Vidovec és Kotoriba

Gyógyszeripari készítményeket, gyógyszere-
ket (tartalmaznak vegyi anyagokat melyek 
biológiailag nem lebontahtók; legjobb módja 
annak hogy ezeket az anyagokat elviszi a  gyógy-
szertárba ahol biztonságos módon kezelik)

Étel maradékokokat (különösen a kávézacc, apró 
ételmaradékok, tojáshéjak eltömítik az Önök 
csővezetékét; használjanak  mosogatószűrőt hogy az 
a mosogatás alatt összegyűjtse a maradék ételmara-
dékokat, majd dobják ki a szemeteskosárba)

Hajat, szőrt, tollat, állati hulladékokat (nem 
bomlanak le nagyon nehéz őket a csővezetékből 
eltávolítani; ezért használjanak szűrőt a kádba és 
a tusolóban hogy felfogják a szőrmaradékokat, az 
összes állati hulladékot dobja ki a szemétbe)

Higiénikus homok háziállatok részére (idővel 
a csővezetéküket el fogja tömíteni; darabos 
higiénikus homokot a szemétbe kell helyezni nem 
az elvezető csőrendszerbe).

IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

Magyarország-Horvátország

A projekt a Magyarország-Horvátország IPA Határon
Átnyúló Együttműködési Programban, az Európai Unió
társfinanszirozásával valósul meg.



HAVE YOU EVER WONDERED
WHAT CAN AND WHAT CANNOT
BE THROWN DOWN THE DRAIN?

Throwing waste such as wet wipes, cigarette butts, 
food, oil and grease down the toilet or sink will cause 
clogging your pipes and the public sewer system 
through which all these sews to the wastewater 
treatment plant. Let’s behave responsibly towards 
nature and environment we are living in and let us all 
contribute to proper waste water management.

WHAT NOT TO THROW
DOWN THE DRAIN:

Wet wipes, paper towels, diapers, 
sanitary towels, condoms and dental 
floss (are made from materials that don't 
break down and can cause pipes to clog; these 
items belongs to the trash bin)

Fats, oils and grease (they sticks to the 
interior surface of the sewer pipes, hardens 
over time and may cause sewage to backup;  
pouring hot water and detergent helps only 
partially, the best way to get rid of fat is let it 
harden and then throw it in the trash)

Dangerous household substances such 
as motor oils, pesticides, paints, 
solvents, chemicals, oil products, 
varnishes (are very dangerous and can cause 
long-term environmental damages, dispose 
these items by contacting centre for the 
hazardous waste disposal)

Now we know what not to flush down the drain, and we do it because we are environmentally 
friendly and we want to protect our house sewer pipes and the public sewer systems from 
unwanted unclogging’s and expensive maintenance costs.

Do not turn the toilets, sinks, washbasins into trash can! 
Educate yourself and others; we have to be aware of our water resources and keep them clean!

Project: FOR CLEANER WASTEWATERS!

Technical documentation for sewer systems
Bazakerettye, Donja Dubrava, Donji Vidovec and Kotoriba

Pharmaceutical products, medications 
(contain chemicals that are not biodegradable; 
best way to dispose of items like these is to 
carry  them away in a pharmacy to be disposed 
in safe manner)

Leftovers of the food (especially coffee 
grounds, small pieces of food, shells from eggs 
will clog your pipes;  use a sink strainer to pick 
up scraps of food  from washing dishes and 
throw them in the trash bin)

Hair, hairs, feathers as animal waste 
(does not decompose and it is very hard to 
remove them out of  pipelines; use strainer in 
the bathtub and shower to keep hair from going 
into pipes, and all animal waste 

Hygienic sand for pets (will eventually clog 
your pipes; do not throw the solid hygienic sand 
down the drain, put it in the trash)


