
Hulladékok szelektív gyűjtése 

  

A szelektív hulladékgyűjtés célja:  

 Környezetünk védelme, az emberi tevékenységből eredő környezetterhelés és 

szennyezés¬-kibocsátás csökkentése. 

 (Az emberi tevékenység által) megtermelt, a jövőben már nem hasznosítható, a 

hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. 

 A másodnyersanyagok (pl. papír,üveg) kinyerése és hasznosítása, ezáltal a primer 

erőforrások (pl. fa, természeti erőforrások) kímélése. 

A szelektíven gyűjtött háztartási szilárd hulladék újrahasznosítható. Megfelelő ipari 

előkészítés után másodnyersanyag keletkezik belőle, amit újra fel lehet használni 

termékgyártáshoz (pl. papírból újrapapír). A másodnyersanyagok felhasználása 

ugyanakkor jelentős energia- és nyersanyag-takarékossággal is jár, mivel ezek a 

folyamatok már kevesebb technológiai lépést igényelnek.  

A szelektív hulladékgyűjtés sikerességének alapja, hogy minden fajta 

másodnyersanyagot a lehető legtisztábban adjunk tovább hasznosításra!  

 

Szelektív hulladékgyűjtőben gyűjthető hulladékok 

Papírhulladék 

✓ Gyűjthető hulladékok: 
újságpapír, hullámpapír, kartonpapír( kisebb darabokra tépve), karton csomagolási 
dobozok (pl. élelmiszer és kozmetikai cikkek dobozai), csomagolópapír, irodai 
papírhulladék, leporellók, papírzacskó, borítékok, szórólapok, reklámkiadványok,  
 

 Nem gyűjthető hulladékok: 
zsíros, olajos, élelmiszerrel szennyezett papír, papírcímke, használt egészségügyi 
papírok, indigós papír, faxpapír, matrica/matrica hátlap, bolti (hőpapír) blokk 
  

Műanyaghulladék 

✓ Gyűjthető hulladékok: 
PET palack (ásványvizes, üdítős, étolajos, stb. TAPOSSA LAPOSRA!)), PP, PE, 

HDPE, PET, PS jelzésű flakonok és tégelyek (tejfölös és egyéb élelmiszeres 

dobozok, kozmetikai-, tisztító- és mosogatószeres flakonok), PP, LDPE jelzésű 

műanyag fóliák, kupakok, rekeszek, bevásárló reklámtáskák, zacskók, tejes és üdítős 

többrétegű karton dobozok (tetrapack dobozok) lapítva! 

 

 



  Nem gyűjthető hulladékok: 
vegyszeres, zsíros flakonok, motorolajos kanna, műanyag gyermekjáték, 
permetezőszeres flakon, mosogatószivacs, fogkefe, pelenka, egészségügyi betétek, 
szennyezett zacskók, csövek, nyomtató patronok/tonerek, ruhaneműk, videó-, és 
magnókazetta, CD/DVD lemez, elektromos szerelvények (konnektorok, kapcsolók), 
elektronikai eszközök borítása, burkolata (például monitor, nyomtató, billentyűzet, 
telefon), plexiüveg, hungarocell, habosított hang- és hőszigetelő anyag, padlóburkolók 
  

Fémhulladék 

✓ Gyűjthető hulladékok: 
fém és alumínium (FE és ALU) sörös és üdítős dobozok (TAPOSSA LAPOSRA!), alufólia, 
fémkupak, fém konzervdobozok, egyéb fémhulladék (pl. befőttesüveg tető), alumínium 
és vasedények 
 

 Nem gyűjthető hulladékok: 
festékes, olajos és vegyszeres doboz, elem, benzines kannák, hajtógázas flakon, 
szárazelem 
 

 
Hulladékudvar 

(Bonyhád, Gyár utca vége) 
 
Tel.: +36-30/602-0176 
 
Nyitvatartási idő: 
 

Hétfő Szünnap 

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 Szünnap 

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett lakossági hulladékudvarok szolgáltatásait 

kizárólag csak magánszemélyek vehetik igénybe. A szolgáltatások minden 

hulladékkezelési szerződéssel rendelkező lakos számára meghatározott mennyiségig 

térítésmentesek. 

 

 

 



A hulladékudvarokban a hulladékok leadásához szükségesek:  

1. A hulladékkezelési szerződés szerinti partnerszám. 
 

2. A legutóbbi időszak hulladékkezelési számlájának befizetését igazoló bizonylat 
(csekk, átutalási megbízás másolata). Társasház esetén az utalási megbízás 
másolata, vagy a közösköltség befizetését igazoló bizonylat. 

 
3. Lakcímét, személyazonosságát bizonyító hivatalos okirat. 

 

A partnerszám vagy a befizetést igazoló bizonylat hiányában a hulladék nem rakható le 

a lakossági hulladékudvarban. Átvételkor minden esetben elvégezzük a hulladék 

minőségi besorolását és tömegének mérését. A Partner kérésére átvételi elismervényt, 

illetve mérlegjegyet állítunk ki. 

Lakossági hulladékudvarba beszállítható hulladékok fajtái és 

mennyiségük 

Megnevezés Napi mennyiség Éves mennyiség 

zöldhulladék* 200 kg 800 kg 

bútor - lom ** 1500 kg 1500 kg 

üveg *** korlátozás nélkül korlátozás nélkül 

építési törmelék 1200 kg / 1,2m3 1200 kg / 1,2m3 

fénycsövek 2 kg / 10 db 6 kg / 30 darab 

gumiabroncs 55 kg v. 5 db 165 kg 

elhasznált növényi olaj 50 kg 50 kg 

fáradt olaj**** 10 kg 50 kg 

akkumulátor korlátozás nélkül korlátozás nélkül 

egyéb elektronikai hulladék korlátozás nélkül korlátozás nélkül 



Megnevezés Napi mennyiség Éves mennyiség 

tv 3 db 10 db 

fém korlátozás nélkül korlátozás nélkül 

műanyag korlátozás nélkül korlátozás nélkül 

papír korlátozás nélkül korlátozás nélkül 

szárazelem korlátozás nélkül korlátozás nélkül 

toner 2 kg 3 kg 

spray flakon 2 kg 6 kg 

oldószerek 1 kg 3 kg 

gyógyszerek 1 kg 1 kg 

szennyezett csomagolási 
hulladékok: 
növényvédőszeres 
csomagolóanyag 

1 kg 3 kg 

növényvédőszer maradék 3 kg 9 kg 

szennyezett csomagolási 
hulladék: festékes 
csomagolóanyag 

15 kg 15 kg 

festék maradék (oldószeres) 20 kg 20 kg 

savak, lúgok 1 kg 3 kg 

fagyálló 1 kg 3 kg 

 
 
*  faág max. 5 cm átmérőig 
** A háztartásokban keletkezett azon hulladék, amely a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el: 
fa tartalmú bútorok és tárgyak, műanyagból készült bútorok és tárgyak, csomagolási 
hulladékok, textil, fa és műanyag nyílászárók 
*** pezsgős, boros, befőttes, szörpös üveg 
sík üveg (kizárólag abban az esetben, ha az üveg tiszta)  
**** olajszűrő, elhasznált szűrő betét nem hozható be 

 

 



A fenti mennyiségeken felül a hulladékot az alábbi átvételi áron lehet a 

hulladékudvarban leadni: 

Megnevezés 
átvétel ár 

nettó 
átvétel ár 

bruttó 

építési törmelék 25 Ft / kg 31 Ft / kg 

zöldhulladék 32 Ft / kg 41 Ft / kg 

bútor - lom 31 Ft / kg 39 Ft / kg 

szennyezett csomagolási hulladék: növényvédőszer 
csomagolóanyag 

196 Ft / kg 249 Ft / kg 

szennyezett csomagolási hulladék: festékes 
csomagolóanyag 

196 Ft / kg 249 Ft / kg 

festék maradék 275 Ft / kg 349 Ft / kg 

növényvédőszer maradék 275 Ft / kg 349 Ft / kg 

oldószerek 130 Ft / kg 165 Ft / kg 

fénycsövek 16 Ft / kg 20 Ft / kg 

gumiabroncs 16 Ft / kg 20 Ft / kg 

spray flakon 226 Ft / kg 287 Ft / kg 

toner 183 Ft / kg 234 Ft / kg 

gyógyszerek 183 Ft / kg 234 Ft / kg 

hűtő, fagyasztó, mosógép, szárítógép, centrifuga 55 Ft / kg 70 Ft / kg 

tv 55 Ft / kg 70 Ft / kg 

savak, lúgok 260 Ft / kg 330 Ft / kg 

fáradt olaj 30 Ft / kg 38 Ft / kg 

fagyálló 135 Ft / kg 171 Ft / kg 

Hulladékudvarban NEM GYŰJTHETŐ hulladékok: 

– kommunális hulladékkal szennyezett hulladék 
– kommunális hulladék 
– élelmiszer maradék 
– egyéb veszélyes hulladék pl.: pala, kátrány, injekciós tű 
– állati tetem 


