
HULLADÉKNAPTÁR 2017

SÁRGA FEDELŰ KUKA ELSZÁLLÍTÁSA
JELMAGYARÁZAT

ÜNNEPNAP MIATTI SZÜNET
ÜNNEPNAP MIATTI DUPLA MENNYISÉG
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSE (GYŰJTŐPONTOKON)
LOMTALANÍTÁS
FENYŐFA GYŰJTÉS (HÁZHOZ MENŐ)

2018.01.01. ÜNNEPNAP MIATTI SZÜNET
2018.01.02. DUPLA MENNYISÉG A 2017.12.26.-AI 
ÜNNEPNAPI SZÜNET MIATT

JANUÁR JÚLIUS

MÁRCIUS SZEPTEMBER

MÁJUS NOVEMBER

FEBRUÁR AUGUSZTUS

ÁPRILIS OKTÓBER

JÚNIUS DECEMBER



LAKOSSÁGI ZÖLDHULLADÉK 
GYŰJTÉS (GYŰJTŐPONTOS)

A MEGADOTT NAPON 8–14 ÓRA KÖZÖTT

TELEPÜLÉS
NAPTÁRBAN 
MEGJELÖLT HÉT 
GYŰJTÉSI NAPJA

GYŰJTŐPONT

Dabas

Hétfő
Dabas-Sári: 
Madách utcai 
játszótér

Kedd Dabas: 
Sportcsarnok

Szerda Dabas-Gyón: 
Búcsútér

Csütörtök Dabas-Szőlők:
Buszforduló

Hernád Szerda Búcsútér

Pusztavacs Kedd Béke tér

Táborfalva Csütörtök Önkormányzat 
mögötti terület

Újlengyel Péntek Focipálya
mellett

A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági 
ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint 
személyes okmányaival igazolhat) leadhatja havonta 
maximum 1 m3-nyi zöldhulladékát.

Zöldhulladéknak tekinthető: pl. növényi eredetű hulladék, 
a gally, a faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a 
falevél, a növényi nyesedékek...

LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS

Naptárban
megjelölt nap Település

2017. 04. 01. Újlengyel
2017. 04. 08. Hernád
2017. 04. 22. Pusztavacs
2017. 05. 06. Táborfalva
2017. 05. 20. Dabas

Lomhulladéknak a következő hulladékok számítanak:
A háztartásokban 1 év alatti normál életvitel mellett keletkezett 
azon hulladékok (háztartási berendezési felszerelési, használati 
tárgyak, eszközök és anyagok), amelyek a közszolgáltatás 
keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhetők 
el és a rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladják. 

A házhoz menő lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. 
A lomhulladékot, a közterület-foglalás szabályait betartva az 
ingatlan elé kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, 
balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú 
hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A 
zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel 
mozgathatóak legyenek! 
A fentiektől eltérő módon kihelyezett hulladékokat nem 
szállítjuk el.

NEM VESSZÜK ÁT: a zöld hulladékot, építési törmeléket, 
vashulladékot, autóbontásból származó alkatrészeket, 
gumiabroncsot, veszélyes hulladékot (akkumulátort, 
szárazelemeket, fénycsöveket, gyógyszert, festéket, 
oldószereket, fáradt olajat, növényvédő szert és ezek 
göngyölegeit, elektronikai hulladékot és a veszélyes hulladékok 
listáján szereplő egyéb hulladékokat) és a rendszeres szolgáltatás 
keretében elszállításra kerülő kommunális hulladékot.

A ki nem helyezhető veszélyes hulladékok részletes listáját és 
jellemzőit a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet tartalmazza.


