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TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT!  

 

Lakossági hulladékudvar  

Bonyhád 

 

A hulladékudvarok bevezetése óta a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területén évről-évre 

növekszik a lakossági hulladék beszállítási mennyisége. A lakosság mindennapi életvitelében 

napról-napra pozitív irányba fejlődő környezettudatosság vehető észre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím: 7150 Bonyhád, Gyár utca 

 

Nyitva tartás 
 

  

 

 

 

 

 A hulladékudvar szolgáltatásait kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe.  

 A szolgáltatások minden hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező lakos 

számára igénybe vehetőek. 

 Csak a hulladékudvarhoz tartozó településeken élők részére, az életviteléhez szükséges 

tevékenysége során keletkező, elkülönítetten gyűjtött hulladékainak átvételére szolgálnak.  

Az életvitelhez szükséges tevékenység pl.: 

 a kert gondozás (de nem a kertépítés), 

 a javítás vagy karbantartás (de nem az ingatlan felújítás), 

 bútor, vagy háztartási berendezés cseréje (de nem a ház kiürítés). 

 

hétfő:  zárva 

kedd:   7:00-13:00 

szerda:  11:00-17:00 

csütörtök:   11:00-17:00 

péntek:  7:00-13:00 

szombat:  8:00-12:00 

vasárnap:  zárva 
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A hulladékok leadásához szükséges dokumentumok: 

 A legutóbbi időszak hulladékkezelési számlájának befizetését igazoló bizonylat (csekk, 

átutalási megbízás másolata).  

 Társasház esetén az átutalási megbízás másolata, vagy a közösköltség befizetését igazoló 

bizonylat. 

 Lakcímkártya, személyazonosító igazolvány. 

 

Átadható hulladékok fajtái és éves lakossági mennyiségei 

Megnevezés Éves mennyiség 

zöldhulladék1 800 kg 

bútor - lom 2 1500 kg 

üveg 3 korlátozás nélkül 

építési törmelék 1200 kg / 1,2m3 

fénycsövek 6 kg / 30 darab 

gumiabroncs4 165 kg 

elhasznált növényi olaj 50 kg 

fáradt olaj5 20 kg 

akkumulátor korlátozás nélkül 

egyéb elektronikai hulladék korlátozás nélkül 

hűtő, fagyasztó, mosógép, szárítógép, centrifuga 3 db 

tv / monitor 3 db 

fém korlátozás nélkül 

műanyag csomagolási hulladékok6 korlátozás nélkül 

egyéb műanyag hulladék6 500 kg 

papír korlátozás nélkül 

szárazelem korlátozás nélkül 

toner 3 kg 

spray flakon 6 kg 

oldószerek 3 kg 

gyógyszerek 1 kg 

szennyezett csomagolási hulladékok: 

növényvédőszeres csomagolóanyag 
3 kg 

növényvédőszer maradék 9 kg 

szennyezett csomagolási hulladék: festékes 

csomagolóanyag 
15 kg 

szennyezett csomagolási hulladékok: motorolaj 

ásványi olaj csomagolóanyaga 
6 kg 

festék maradék (oldószeres) 20 kg 

savak, lúgok 3 kg 

fagyálló 3 kg 

 

1)Faág max. 5 cm átmérőig elvágható, drótmentes kötegelő anyaggal átkötve, 2 méternél nem 

hosszabb, kézzel rakodható kötegben. 

2)A háztartásokban feleslegessé váló nem elektromos tárgyak, eszközök, amely a 

közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhetők el pl.: fa, 

műanyag, textil tartalmú bútorok és tárgyak, ruha, textil. A fából, bútorlapból készült 
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szekrények, kisbútorok a balesetmentes mozgatás, rakodás érdekében darabokban, lapra bontva 

adhatók át. 

3)Csomagolási üveg hulladék kiürítve, kitisztítva pl.: sörös, üdítős, pezsgős, boros, befőttes, 

szörpös üveg. 

4)Személygépjármű gumiabroncs 21” (53 cm) átmérőt meg nem haladó méretben. 

 

A hulladékudvarban nem adható át: 

 festett gumiabroncs, 

 traktorgumi, 

 tehergépjármű abroncs, 

 5)olajszűrő, elhasznált szűrő betét nem hozható be, 

 6)a nem csomagolási műanyag hulladékokra a korlátlan átvételi mennyiség nem 

vonatkozik, a hulladékok besorolását (jellegének meghatározását) a hulladékudvari 

átvevő végzi, 

 háztartási (kommunális) hulladék, 

 kommunális vagy más hulladékkal szennyezett, a leadható hulladékok jegyzékében 

szereplő szelektív hulladék, 

 élelmiszer, élelmiszermaradék, 

 a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladék, pl. pala, eternitcső, 

bitumen, kátrány és ezekkel szennyezett anyagok, laborvegyszer, injekciós tű és 

robbanásveszélyes anyagok. 

 

Lomhulladék átvétel 

Mi a lom hulladék? 

A háztartásokban feleslegessé váló nem elektromos tárgyak, 

eszközök, amelyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített 

gyűjtőedényzetben nem helyezhetők el, pl.: fa, műanyag, textil 

tartalmú bútorok és tárgyak, ruha, textil.  

  A fából, bútorlapból készült szekrények, kisbútorok a 

balesetmentes mozgatás, rakodás érdekében csak darabokban, 

lapra bontva adhatók át. 

 A balesetveszély miatt a hulladékudvarokban a bútorok 

szétbontása nem végezhető el. 

 A lakossági szelektív hulladékudvarokban átvett hulladékok közül az egyik legnagyobb 

balesetveszélyt jelentő hulladék az üvegtartalmú hulladék. A lakosság és dolgozók biztonsága 

érdekében a nagyfelületű síküveget tartalmazó hulladékokat (bútorokat, nyílászárókat) az 

alábbi feltételekkel veszik át hulladékudvarokban: 

- a fa, fém vagy műanyag bútorelemek, nyílászárók, melyek (ép, vagy sérült) üveget 

tartalmaznak, szelektálás nélkül csak kis mennyiségben adhatók át, 

- üveg tartalmú bútorelemek 2 db. /ügyfél /alkalom, 

- üveg tartalmú nyílászáró 4 db. /ügyfél /alkalom. 
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Ezt meghaladó mennyiség esetén kérjük, az üveg és a befoglaló anyag (pl.: fa, fém, műanyag) 

szelektálását, és elkülönített üveg és fa, fém vagy műanyag hulladékként történő átadását. 

A beérkező üvegezett bútorokból, nyílászárókból az üveget a hulladékudvar telephelyén 

eltávolítani tilos! A hulladékudvarban ilyen tevékenységet sem az ügyfél, sem hulladékudvari 

dolgozó nem végezhet. A balesetveszély minimalizálása érdekében kérjük, együttműködésüket 

és megértésüket! 

  

Zöldhulladék átvétel 

 

 max. 5 cm átmérőjű és 2 m hosszú faág 

drótmentesen kévébe kötve;  

 fűkaszálék (csak a tiszta zöldhulladék adható 

le, a szállításhoz használt zsák vagy egyéb 

tároló nélkül) 

 napi leadható mennyiség max. 200 kg 

 éves leadható mennyiség max. 800 kg 

 

 


