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Tisztelt Lakosság!  
 
A Közszolgáltató Dunaföldváron az alábbiak szerint szállítja el a lakosság által szelektíven gyűjtött 
hulladékot: 

• Havonta 2 alkalommal (lásd a 2. oldalon a táblázat szerint) szállítja el a SZELEKTÍV hulladékot. 
o A hulladékgyűjtéshez szükséges zsákokat (sárga és kék színű) a Dunaföldvár, Reiter köz 7/b. 

szám (volt Mátrix épülete) alatt vehetik át ingyenesen hétfőn 6:00-tól 14:30-ig személyesen.  
o A SÁRGA zsákba kiöblített, laposra taposva műanyag palackok (szörpös, üdítős, 

ásványvizes), flakonok (mosogató-, mosó-, tisztítószeres, öblítős, tusfürdős, samponos), 
műanyag fóliák, bevásárló szatyrok, fém italos (sörös, üdítős) illetve konzerves dobozok 
gyűjthetők! 

o A KÉK zsákba újságpapír, prospektus, irodai papír, papírzsacskó, kartondoboz, kiöblített, 
laposra taposva többrétegű italos kartondoboz (tejes, gyümölcslé, üdítős) gyűjthető! A zsák 
méretét meghaladó papírhulladékot kötegelve kell kihelyezni! 

o Amennyiben kevés a sárga és kék zsák, úgy kérjük átlátszó zsákba tegye a különválogatott 
hulladékot! A zsáknak oly mértékben kell átlátszónak lennie, hogy látható legyen milyen 
hulladék van benne! 

• Havonta 1 alkalommal (lásd a 2. oldalon a táblázat szerint) szállítja el a ZÖLD hulladékot.  
o A hulladékgyűjtéshez szükséges VERTIKÁL emblémával ellátott biológiailag lebomló 

zsákokat a Dunaföldvár, Reiter köz 7/b. szám (volt Mátrix épülete) alatt vehetik át 
ingyenesen hétfőn 6:00-tól 14:30-ig személyesen.  

o A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a VERTIKÁL emblémával ellátott 
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1db zsák max. 25 kg), illetve max. 70 cm hosszú, 
és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítják el alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben.  

o A biológiailag lebomló hulladék (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb fűrészpor, faforgács) a 
szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló sárga és kék vagy egyéb átlátszó zsákba nem 
gyűjthető! 

o Januárban csak fenyőfa gyűjtés történik! 
 

• Az ÜVEG hulladékok gyűjtése a településen megtalálható gyűjtő edényekben történik. 
o Az üveggyűjtőbe kiöblített, elmosott befőttes üveg és italos üvegpalack (boros, sörös, pezsgős 

stb.) gyűjthető! 
o Kérjük, ne helyezzen az üveggyűjtőbe poharat, tükröt, ablaküveget, szemüveget, porcelánt, 

hőálló üvegtálat, kerámiát, fénycsövet, izzólámpát és szélvédő üveget! 
 

• A LOMTALANÍTÁST mindenkinek ingatlanonként egyedileg kell igényelnie személyesen, 
telefonon, írásban vagy email-ben a Közszolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségein (lásd a 2. 
oldalon)!  

o Évente 1 alkalommal ingyenesen szállítja el a Közszolgáltató a feleslegessé vált használati 
tárgyakat, eszközöket, bútorokat, melyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített 
gyűjtőedény méreteit meghaladják. 

o A kihelyezett lom mennyiség nem haladhatja meg a 1,5m3 -t. 
o Nem helyezhető ki a háztartásokban naponta képződő hulladék, ipari, mezőgazdasági, 

szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladék, veszélyes hulladék (festékes 
doboz), építési törmelék, gumiabroncs, zöldhulladék, szénpor, hamu, föld, elkülönítetten 
gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladék, gépjárműroncs, elektronikai hulladék. 

 



 
 

 
 
Kérjük, a szelektív gyűjtő zsákokat a gyűjtési nap reggelén legkésőbb 6 óráig az ingatlanuk elé 
szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza!  
Amennyiben nem megfelelő tartalmú (vegyes hulladékot tartalmaz) a zsák, úgy azt nem szállítják el! Kérjük 
azokat a lakosokat, akik későn tették ki a zsákokat és/vagy nem vitte el a gyűjtőjárat, akkor azok legyenek 
szívesek visszavinni a zsákokat saját ingatlanon belülre és a következő gyűjtő napon időben és megfelelő 
tartalommal újra kihelyezni!  
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív hulladék gyűjtőszigetekre (Ifjúság tér, Hunyadi park és 
Hunyadi tér) a társasházban lakók érdekében csak az ott élők helyezzenek el szelektív hulladékot! A 
szelektív gyűjtősziget nem gyűjtő pont, így oda csak az ott lakók helyezhetnek el hulladékot! 
A gyűjtőszigetek kamerával megfigyelt területek! 
 
SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTŐ NAPOK 2020. ÉVBEN: 
 

Január Február Március Április Május Június 
15 12 11 8 6 3 
29 26 25 22 20 17 

Július Augusztus Szeptember Október November December 
1 12 9 7 4 2 
15 26 23 21 18 16 
29     30 

 
 
ZÖLD HULLADÉK GYŰJTŐ NAPOK 2020. ÉVBEN: 

  
Január Február Március Április Május Június 
10, 31   24 22 19 
Július Augusztus Szeptember Október November December 

17 14 11 9 6  
 
 
LOMTALANÍTÁSI IGÉNY JELZÉSE AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN LEHETSÉGES: 
 
Személyesen: 
Dunanett Nonprofit Kft. 
2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. 
 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 7:00-15:00 
Kedd: 7:00-15:00 
Szerda: 7:00- 19:00 
Csütörtök: 7:00-15:00 
Péntek: Zárva - ügyintézés csak telefonon keresztül 
 
Telefon: +36 25 436-535 
 
Email: dunanett@dunanett.hu 
 
 
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!                                             
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata 


