
Mit hova dobjak?
Ásványvizes és üdítős PET palackok lapítva,
műanyag zacskók, reklámtáskák, műanyag fóliák, csomagolási fóliák,
PE, PP és HDPE jelzésű kozmetikai szeres vagy élelmiszeres flakonok,
ELÖBLÍTETT, SZENNYEZŐDÉSMENTES tejfölös és joghurtos poharak, margarinos doboz

MŰANYAG (CSOMAGOLÁSI)
HÁZHOZ MENŐ 

SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTŐ 

SZIGET

Papírhulladék, papírpohár, újságpapír, reklámújság, kartondobozok összehajtva, kartonpapír, 
irodai papírhulladékok, telefonkönyv, szórólapok és reklámkiadványok, boríték, papírzacskó, 
KIÖBLÍTETT, SZENNYEZŐDÉSMENTES tejes, gyümölcsleves dobozok

PAPÍR (CSOMAGOLÁSI)
HÁZHOZ MENŐ 

SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTŐ 

SZIGET

Alumínium italdobozok, alufólia, fém konzervdobozok, fém zárókupakok

FÉM
HÁZHOZ MENŐ 

SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTŐ 

SZIGET

Lomb, lenyírt fű, gally, ágnyesedék, faforgács, fűrészpor, 
burgonyahéj, gyümölcshéj, zöldséghéj, szőlővenyige

ZÖLDHULLADÉK
HÁZHOZ MENŐ 

GYŰJTÉS
HULLADÉKGYŰJTŐ 

PONT
HULLADÉKGYŰJTŐ 

UDVAR

Lomb, lenyírt fű, gally, ágnyesedék, faforgács, fűrészpor, burgonyahéj, gyümölcshéj, zöldséghéj, 
kávézacc, szőlővenyige, teafű, teafilter, tojáshéj, zöldségmaradék, gyümölcsmaradék

KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK

LAKOSSÁGI KOMPOSZTÁLÁS

Öblös üveg, befőttes üveg, üvegpalack, bébiételes üveg, röviditalos üveg, 
borosüveg, pezsgősüveg, sörösüveg
Kiöblítetve, szennyeződéstől mentesen!

ÜVEG (CSOMAGOLÁSI)
HULLADÉKGYŰJTŐ 

SZIGET
HULLADÉKGYŰJTŐ 

UDVAR

Konyhai használt olaj (sütőolaj, étolaj), zsír és annak flakonja  
(Kizárólag szennyeződéstől mentesen)  

SÜTŐOLAJ, ZSÍR
HULLADÉKGYŰJTŐ 

UDVAR

Gumiabroncs   (max. 70 cm külső átmérőjű személygépkocsi abroncs)  
Kizárólag TISZTÁN   (homok, festék, beton szennyeződéstől mentesen)   adható le!

GUMIABRONCS
HULLADÉKGYŰJTŐ 

UDVAR

Veszélyes anyagokat tartalmazó toner  , festékmaradék, festékes kupa, hígítómaradék, hígítókupa, 
olajszűrő, fékfolyadék, növényvédő szerek és csomagolása, veszélyes mosó- és tisztítószerek, 
fénycsövek, világítótestek, izzók, szárazelemek, akkumulátorok, ásványolaj alapú,   klórvegyületet nem 
tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj, veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók 
és gyanták, veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

VESZÉLYES HULLADÉK
HULLADÉKGYŰJTŐ 

UDVAR

MEGBONTÁS NÉLKÜLI háztartási kis-és nagygépek,  hűtő, mosógép, mosogatógép, hajszárító, 
porszívó, vasaló,   mikrohullámú sütő, elektromos fűrész, fűnyíró, számítógép, nyomtató, monitor, 
mobiltelefon hifi berendezés, televízió, rádió, videokamera, fényképezőgép, elektromos játékok, 
szórakoztató elektronikai cikkek

ELEKTRONIKAI HULLADÉK
HULLADÉKGYŰJTŐ 

UDVAR

Nagydarabos hulladék – elhasználódott bútorok (100 x 100 x 80 cm) 
ágy, ágykeret, kanapé, asztal, szék, szekrény, fotel, kertibútor, ablakkeret (üveg nélkül), 
elhasználódott használati tárgyak, ruha, gyerekjátékok, hordó, virágtartó, szőnyeg, linóleum

LOM

TELEPÜLÉSENKÉNT 
ELŐRE MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN

Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke (kisebb átalakításból, 
lakásfelújításból származó törmelék, gipszkarton és egyéb szigetelők kivételével) 
500 kg/év/ingatlan

ÉPÍTÉSI BONTÁSI HULLADÉK
HULLADÉKGYŰJTŐ 

UDVAR

Vegyszeres – zsíros flakonok, CD-lemez, 
zsíros, szennyezett papírok, pizzás doboz, műanyag borító, indigó, fogkefe, 
használt egészségügyi papírok (zsebkendő, szalvéta), pelenka, haj, ételmaradékkal szennyezett 
konzervdobozok, ételmaradék,  kávézacc, teafű, teafilter, tojáshéj

KOMMUNÁLIS (VEGYES)
HÁZHOZ MENŐ 
KOMMUNÁLIS

További információ: www.dareh.hu


