
 
Szelektív Kalauz Vertikál ZRT:  
 
Szelektív hulladék:  
Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés az a folyamat, mely során a 
háztartásokban keletkező, feleslegessé vált, de hasznosítható anyagokat külön 
gyűjtjük, és megfelelő módon és állapotban adjuk tovább hasznosításra, 
feldolgozásra. 

  

Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés célja: 
1. környezetünk védelme, az emberi tevékenységből eredő környezetterhelés és 

szennyezéskibocsátás csökkentése, 

2. (az emberi tevékenység által) megtermelt, a jövőben már nem hasznosítható, 
a hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése, 

3. a másodnyersanyagok (pl. papír, üveg) kinyerése és hasznosítása, ezáltal a 
primer erőforrások (pl. fa, természeti erőforrások) kímélése 

 

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS A CSALÁDI HÁZAKNÁL 

 Műanyag, fém, papír és társított (többrétegű italos) csomagolási hulladékok 

Az edénybe (szelektíves zsák/ kuka) kizárólag az alább felsorolt szennyeződésmentes 
hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:  

•  műanyag (PET) palackok összenyomva fólia, bevásárlószatyrok, zacskók  

• műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok, többrétegű italoskarton dobozok (tejes, 
gyümölcsleves) fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok,  

• üveghulladék fém zárókupakja  

• papír csomagolási hulladék (karton, lapra hajtva), kozmetikumok és élelmiszerek 
kartondobozai, valamint újságok, szórólapok, irodai papír, géppapír, papírzacskó, könyv. 

• Illetve minden olyan csomagolási hulladék 

amin az alábbi ikonok láthatók: 

 
 



 

 

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, 
vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett. (Az ilyen jellegű hulladékot a 
települési vegyes hulladékgyűjtő edénybe kérjük elhelyezni). A 
műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos 
kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva szükséges a 
gyűjtőedénybe helyezni, így kevesebb helyet igényelnek. A nagyobb 
terjedelmű papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, az 
edény mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne zavarja. 

 

Nem kerül elszállításra: 

• ruhanemű, textil 
•  habosított polisztirol (hungarocell)  
• egyéb műanyag, papír, fém használati tárgyak (például: kerti slag, medence, játék, virágtartó, 

vödör, műanyag láda és rekesz, kerti bútor, műanyag szék és asztal)  
• települési vegyes hulladék, biológiailag lebomló hulladék  
• konyhai hulladék veszélyes hulladék (elem, fénycső, festék) építési, bontási hulladék hamu, salak 

üveghulladék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zöldhulladék 

 A gyűjtés során a biológiailag lebomló Vertikálos zsákban elhelyezett illetve kötegelt (a köteget max. 
1m hosszúra vágva, kollégáink által könnyen mozgatható méretűre kötve max. 25kg-ig kérjük kihelyezni!) 
zöldhulladék kerül elszállításra, alkalmanként max. 3köteg vagy kb. 0.5m3 mennyiségben. Zöldhulladék 
gyűjtési időpontjainkat településenkénti hulladéknaptárunk tartalmazza, mely a www.vertikalzrt.hu 
oldalon is megtalálható. 

 

A növényi eredetű hulladékok a kommunális 
hulladékoktól elkülönítve történő gyűjtésének célja a 
természetes anyag hasznosítása, valamint a lerakó 
terhelésének csökkentése. A zöldhulladék olyan 
hasznosító telepre kerül, ahol megfelelő eljárással 
komposzt készül belőle, hiszen a lakosság termelte 
hulladék legalább 30 %-a komposztálható szerves anyag, 
melyből előállítható a „mesterséges humusz”, ami a 
növények számára nélkülözhetetlen tápanyagokat 
tartalmazza. 

 

Szelektíven gyűjthető zöldhulladékok:  
 
• Fű 
• Lomb 
• gallyak (gallynak a vékonyabb faágakat), szőlővesszőt, sövény metszésből származó vékony 

ágakat, rőzsét tekintjük.  
• konyhakerti hulladékok 

 
Nem kerül elszállításra: 
• élelmiszermaradék  

 

 

 

 

  

 

 



Lom és lomtalanítás   

(A lomtalanítás szolgáltatás jelenleg a járványhelyzetre való tekintettel határozatlan ideig szünetel!) 

  Társaságunk 2013-ban bevezette az évente egy alkalommal (március 1 – október 31. közötti 
időszakban), az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom - 
úgymint feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok háztól történő elszállítását. A 
nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 

Lomnak minősülő hulladékok: 

•  régi bútorok,  
• könyvek,  
• játékok,  
• ruhanemű, 
•  virágcserepek-ládák, 
•  műanyag vödör, (kivéve festékes vödör!) 
• kerti bútor, napozóágy, napernyő stb. 

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:  

•  gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék,  
• építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék 
•  elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép) 
•  veszélyes hulladékok, gumiabroncs 
•  heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói 

tevékenységből származó hulladék. 

 Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak NE legyen 
díjhátraléka. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a 
közszolgáltató felé. 

 A lomtalanítás nem konténerben történik, a kihelyezhető lom mennyisége maximálisan 1,5m3 (a 2017. 
évi OHKT-ban szabályozottak alapján). 

Időpont egyeztetés: E-mail: dunanett@dunanett.hu Telefonszám: 25/436-535  

Honlap: www.dunanett.hu  

Postacím: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2. 

FONTOS: Kérjük, hogy a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az előre egyeztetett 
időpontban. 

 

http://www.dunanett.hu/

