
     
 

1 
 

A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDJE 2019. évben 
TISZTELT DUNABOGDÁNYI LAKOS, TISZTELT ÜGYFELÜNK! 

Alábbi kiadványunkban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan a hulladék elszállításának rendjéről, és az ezzel 
kapcsolatos további információkról. Kérjük, hogy a hulladékot minden esetben legkésőbb a gyűjtési napon  

reggel 6:00-ig kikészíteni szíveskedjen.  
A többlethulladék, valamint zöldhulladék elhelyezésére „FKF Agglomeráció” feliratos zsákok a Piroska 

Vegyeskereskedésben (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 64.) szerezhetőek be. 

 
Kérjük, a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi kérdésével, észrevételével, esetleges panaszával forduljon 
bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, melynek elérhetőségeit a tájékoztató alján és a www.fkf.hu weboldalon 

találhatja. 

TÁJÉKOZTATÓ A KOMMUNÁLIS (HÁZTARTÁSI) HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL:  

Kommunális (háztartási) hulladék a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint nagydarabos 
hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóhá-
zak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot. Kérjük, hogy a hulladékokat minden esetben 
legkésőbb a gyűjtési napon reggel 6:00-ig, jól megközelíthető és látható helyre kikészíteni szíveskedjen. 
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MÁJUS JÚNIUS

OKTÓBER

JÚLIUS

DECEMBERNOVEMBER

AUGUSZTUS

ÁPRILISJANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

Ügyfélszolgálati időpont: (rendszerint hónap utolsó hétfői napon 14:00-18:00)
Szelektív hulladékgyűjtés: (minden hónap utolsó szerdai napon)
Zöldhulladék gyűjtés: januárban fenyőfagyűjtés és (minden hó 3. szerdai napon)
Lomtalanítás: (2019.06.07, valamint 2019.11.05)
Évi egyszeri veszélyeshulladék gyűjtés: (2019.06.07)

Kommunális hulladékgyűjtés: (hulladék kihelyezése reggel 06:00-ig)
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KOMMUNÁLIS (HÁZTARTÁSI) HULLADÉKGYŰJTÉS UTCALISTA: 
 

HÉTFŐ: Ady Endre út híd utáni szakasza, Ág u., Áprily Lajos u., Cinke u., Csapás dűlő, Cseresznyés ú., Diófa u., Fácános u. 
felső szakasz, Málna u., Névtelen u., Öreg kálvária u., Öreg Kálvária köz, Őzike u., Platzl u., Kutyahegyi u., Sólyom u., Szarvas 
u., Tölgyfa köz. 
 

CSÜTÖRTÖK: Ady Endre út híd alatti szakasz, Ág u., Alkotmány ú., Arany János u., Árok u., Árpád tér Ipari park, Árpád u., 
Bánya u., Béke u., Bem József u., Bogonhát Major, Csepri dűlő, Duna köz, Erzsébet királyné u., Fácános út alsó szakasz, Fecske 
u., Hajó u., Hatház u., Hegy u., Hegyalja út, Hunyadi u., Iskola u., József Attila u., Kálvária u., Kert u., Kiss u., Kossuth Lajos út, 
Kőbánya u., Óvoda u., Pacsirta u., Patak u., Perc u., Petőfi Sándor u., Plébánia u., Rigó u., Rózsa u.,Sövény u., Strand u., 
Svábhegy u., Szent Donát u., Szent János tér, Szőlő u., Szűk u., Táncsics Mihály u., Templom köz. 

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL: 
Az utóbbi évtizedekben a mindannyiunkat körülvevő természeti és társadalmi környezet óriási változásokon ment 
keresztül, kiemelt jelentőséget kapott a környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás.  

Napjaink fogyasztói társadalmaiban felismerték, hogy a Föld véges nyersanyag és energiaforrás készleteinek kimerítése 
helyett, a keletkezett töménytelen mennyiségű hulladék ésszerű hasznosítása, a felelős hulladékgazdálkodás nem csak 
csökkenti a környezeti terhelést, de az újrahasznosítás során rengeteg újra felhasználható anyag kerül vissza a 
gazdaságba, az ipari termelésbe ahelyett, hogy szeméthalmokat építenénk.  
Nem hiába lett a felelős hulladékgazdálkodás alapgondolata a három „R”: Reduce, Reuse, Recycle. Reduce (jelentése: 
csökkentés), azaz a hulladék csökkentése áll első helyen, mint legjelentősebb tényező.  (pl. eldobható nylon szatyrok 
helyett használjuk szövet szatyrot, alufólia helyett uzsonnás dobozba tegyük a szendvicset). Reuse (jelentése: 
újrafelhasználás), tehát amit csak lehet, kidobás helyett ismételten vegyünk használatba. (pl. a kiöblített befőttes üvegben 
magunk is tehetünk el befőttet, savanyúságot). Recycle (jelentése: újrahasznosítás), azaz a hulladék feldolgozása és ebből 
újabb termékek előállítása, amelyhez elengedhetetlen, hogy a hulladékot a megfelelő módon, szelektíven gyűjtsük. Fontos, 
hogy mit, hova és hogyan helyezünk. Környezettudatosságunkkal hozzájárulhatunk tágabb és szűkebb lakókörnyezetünk 
megóvásához is. 
 

SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK ÉS AZOK GYŰJTÉSÉNEK MÓDJA: 
 

PAPÍR: ide tartozik minden könyv, füzet, újságpapír, magazin, csomagolópapír, hullámpapír, karton, papírguriga, kiöblített 
és összelapított italos karton (tejes-, gyümölcsleves doboz).  
 
Fontos, hogy a dobozokat lapítsuk össze, csökkentsük a térfogatukat, így sokkal kevesebb helyet foglalnak el. Továbbá 
a szelektíven gyűjtött papírok közé ne tegyünk ételhulladékkal szennyezett (vegyszerrel érintkezett, vagy olajos, zsíros) 
papírokat, például a pizzás dobozt. Használt papír zsebkendőt, vagy szalvétát se dobjunk ide. 
 
A papír szelektív hulladékokat összekötözve a szelektív hulladék gyűjtésének napján reggel 6:00-ig az ingatlanuk 
elé, jól látható, megközelíthető helyre szíveskedjen kikészíteni. 
 
MŰANYAG ÉS FÉM: ide tartoznak az üdítős- és ásványvizes palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok kupakjai 
(samponos, habfürdős flakon), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejfölös-, 
joghurtos poharak, továbbá a különféle háztartási fémhulladékok (pl. evőeszköz) és italos- valamint konzervdobozok. 
A különválogatva gyűjtött fém és műanyag közé ne kerüljön zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem 
kimosott) flakon, margarinos doboz, élelmiszer maradványt tartalmazó műanyag, hungarocell, CD-lemez, magnó- és 
videókazetta, egyéb nem csomagolási műanyag (pl. nylon harisnya), mert újrahasznosításuk a jelenlegi technológiákkal 
nem megoldható. 
 
A műanyag és fém hulladékokat kérjük a szelektív hulladék gyűjtésének napján reggel 6:00-ig az ingatlanuk elé, jól 
látható, megközelíthető helyre szíveskedjen kikészíteni a hulladékok beazonosítására alkalmas átlátszó zsákba. 
Szelektív hulladék gyűjtésre alkalmas zsákok beszerezhetőek a Piroska Vegyeskereskedésben (2023 
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 64.). 
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el az üvegeket. Az üveghulladékokat az erre a célra kialakított gyűjtőponton tudj
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LOMHULLADÉK:  
 
A kihelyezett lomhulladék nem haladhatja meg az 1 m3 /ingatlan/év mennyiséget. 
 
Kérjük, hogy mindenki a saját ingatlanja elé helyezze ki a lomokat, legkorábban a lomtalanítási napot megelőző napon! 
Kérjük, hogy Dunabogdány Község közterületi rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében kizárólag a 
hulladéknaptárban megjelölt nap(ok)on reggel 06:00-ig helyezze ki lomjait, ezzel elkerülhetővé válik a rendetlenség az 
utcákon! Ezen időpont után kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra! Az elszállítandó lomhulladékot a 
közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól 
megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével. 
 
Ne készítsen ki: 
 a háztartásokban naponta képződő háztartási 

hulladékot, 
 ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében 

keletkezett hulladékot, 
 veszélyes hulladékot, 
 építési törmeléket, 
 autógumit, autóroncsot, 

 szénport, hamut, 
 földet, 
 elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém 

hulladékot, 
 zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű). 
 

 
A lomtalanítás utáni takarítás: Az ingatlan előtti szakasz takarítása az ingatlan tulajdonosok, vagy azok képviselőinek 
felelőssége és feladata. Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend helyreállításában együttműködni szíveskedjen. 
 
VESZÉLYES HULLADÉK:  
 
A veszélyes hulladék leadásának helyszíne a Heim Pékségnél lévő buszforduló területen kialakított átvevő pont, 
ahol hulladékot leadni a hulladéknaptárban meghatározott napon 12:00-től 18:00-ig lehetséges. A veszélyes 
hulladékok olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek veszélyt jelentenek az élővilágra, természetre és az emberi életre, 
ezért ezek szelektív gyűjtése kiemelten fontos! A veszélyes hulladékot nem lehet lerakni, azt át kell adni az adott 
időpontban és helyszínen a begyűjtést végzőknek. Csak Dunabogdányi állandó, vagy üdülős lakosok (természetes 
személy ingatlanhasználók) adhatnak le veszélyes hulladékot. A vállalkozásból, ipari tevékenységből (nem természetes 
személy ingatlanhasználótól) származó veszélyes hulladékok nem adhatóak le. A jogosultságot és a mennyiségeket a 
feladatot végző kollégák a helyszínen ellenőrizhetik, állandó lakos esetében lakcímkártya, üdülősök esetén címhelyet 
igazoló számla felmutatásával. A gyűjtőponton leadható veszélyes hulladékok típusait és a lehatható hulladékok 
mennyiségeit a 1. számú melléklet tartalmazza 
 

KÉRJÜK, A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VALAMENNYI KÉRDÉSÉVEL, ÉSZREVÉTELÉVEL, ESETLEGES 
PANASZÁVAL FORDULJON BIZALOMMAL ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKHOZ! 

 
Személyes ügyfélfogadás: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. 

 Hétfő: reggel 8:00 órától este 20:00 óráig 
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-459-6722 

 Hétfő: reggel 8:00 órától este 20:00 óráig 

 Csütörtök-péntek: reggel 9:00 órától 13:00 óráig 

E-mail: 

ahk@fkf.hu 
  

    
Kihelyezett ügyfélfogadás: 

 
Település Minden hónap Nap Időpont Helyszín 

Dunabogdány utolsó hete hétfő 14:00-tól 18:00-ig Polgármesteri Hivatal 
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1. számú melléklet 

A lomtalanítással egybekötött veszélyes hulladék-gyűjtés kapcsán leadható veszélyes hulladékok 
jegyzéke, az egyszeri alkalommal leadható mennyiségek megjelölésével az alábbiak: 

DUNABOGDÁNY 

Egyszeri alkalommal leadható lakossági veszélyes hulladék mennyiségek/ingatlan 

HAK (EWC) Hulladék fajtája Átvehető 
mennyiség 

08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner (irodai) 3 db 

13 02 05* Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 
kenőolajok 5 liter 

14 06 03* Egyéb oldószer és oldószer keverék 2 liter 

15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladékok (pl.festékes,olajos  műanyagok,fémek) 5 kg 

15 01 11* Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült 
csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 1 kg 

16 01 03 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok (személygépjármű 
abroncs) 5 db 

17 04 09* Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 5 kg 

17 06 03* Egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat 
tartalmazzák 20 kg 

17 06 05* Azbesztet tartalmazó építőanyag 40 kg 

20 01 19* Növényvédő szerek 5 liter vagy kg 

20 01 21* Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 10 db  
20 01 25 

 
Étolaj és zsír 5 liter vagy kg 

20 01 27* Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 5 kg 

20 01 28 Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től 20 kg 

20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek maradékok 5 kg 

20 01 31* Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 1 kg 

20 01 33* Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 
06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 

akkumulátor 1 
db 

szárazelem 1 
kg 

20 01 35* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú 

hulladékoktól (képcsöves, TV, Monitor, hűtőgép) 

adott fajtából 
maximum 1 db 

20 01 36 
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek 

a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól (pl. fényképező, 
mikro, video, szggép, LCD monitor, háztartási gépek) 

adott fajtából 
maximum 2 db 

 
 


