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Dar6ny K6zs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testiiletEnek 212018 (II.22.) 6nkormrinyzati
rendelete
a telepiil6si hullad6kgazdrilkodrisr6l

Darany Kdzs6g 6nkormiinyzata Kepvisel6 - testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. ei CLXXXV.
tdrv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmazis alapjrin, a Magyarorszr{g helyi
dnkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 13. g (l) bekezd6s 19. pontj6ban
meghatiirozott feladatk6r6ben eljii.r-va a k6vetkez<iket rendeli el:

A rendelet hatdlya

1.S

(l) A rendelet hat6lya Dani.ny Kdzslgk6zigazgatiisi tertilet6n a hulladdkgazd6lkodrisi
k6zszolg6ltat6ra 6s a kdzszolgdltatiist ig6nybe vevri ingatlanhaszn6l6kra tet'ed ki.

(2) A rendelet hat6lya nem terjed ki a kdztertileten szervezetl rendezt6ny sonlLn keletkezett
hullad6k tarolas{ra" szillit{sara, arr6l a rendezv6ny szervez6je k6teles gondoskodni.

A kdzszolgiltatds tartalma

2.S

(l) Az iinkormanyzatkdzigazgatbsi teriilet6n - a Kaposmenti Hullad6kgazd6lkod6si
Onkormilnyzati Tiirsul6s 6ltal megkdtdtt kdzszolg6ltat6si szerzbdfls alapjan - a hullad6k
begyrijt6s6t, sz6llit6s6t, a hullad6k kezel6s6t, iiLrtalmatlanitasdt 6s a hulladeklerak6
iizemeltetds6t a D61-Kom D6l-Dun6ntuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt
Felel<lss6gri Tarsas6g sz6khelye : 7 632 P 6cs, Sikl6si rit 52. (a tovdbbiakban: k6zszolg6ltat6)
v0gzi.

(2) A hullad6kgazd6lkoddsi k6zszolgiltatris tartalm6ban

a) az ingatlanhasmll| Altal a kdzszolg6ltat6 sz6llit6eszkdzeihez rendszeresitett
gyiijt6ed6nyben, vagy a rendeletben meglel<ilt egy6b m6don az ingatlanon gyiijttitt 6s a
k<izszolgriltat6 rendelkezes6re bocsdtott telepiil6si hullad6k begyujt6s6re 6s rendszeres, vagy
alkalmi elsz6llitrisara;

b) az ingatlanon iisszegyfijt6tt lomhullad6k 6vente egyszer - a k6zszolgiltatb iital
meghat6(ozott id6pontban 6s helyen - t6rt6n6 gytijt6sre 6s a kdzszolg6ltat6 6ltali
el szrillitdsara;

c) az ingatlanon elkiikinitetten gyujtdtt hullad6k begytijt6s6re 6s rendszeres elszellitAs6ra;

d) az ingatlanon dsszegyiijtdtt ztildhullad6k rendszeres elszillitiisira;

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyrijt6tt, begyiijt6tt 6s elszillitott hullad6k
elhelyez6s6re, kezel6sere 6s rlrtalmatlanitris6ra teq'ed ki.



A kiizszolg6ltatds ell6t{snak rendje 6s m6dja

3.S

(1) A hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolgdltat6s ig6nybev6tel6vel az ingatlanhaszndl6 6s a
k6zszolgriltat6 kdz6tt a Ptk. k6zszolg6ltatrlsi szerz6desekre vonatkoz6 szab6lyai szerinti
szerz6d6ses jogviszony j6n l6tre. A jogviszon)rt termeszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
eset6ben a k6zszolgriltat6s ig6nybev6tel6nek t6nye, ig6nybev€telre k6telezett gazdas6gi
tii.rsas6g eset6ben a k6zszolg6ltat6val megk6t6tt szerz6d6s alapozza meg.

(2) A k6zszolg6ltat6s teljesit6s6nek felt6teleiben bek6vetkez6 v6ltozlsokr6l a k6zszolg6ltat6
az ig6nybe vev6t irisban k6teles €rtesiteni vagy helyben szokisos m6don felhivds ritjrin
tej6koztatni.

Veryes 6s elkiiliinitetten ryriijtiitt hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

4.S

(l) Az ingatlanhaszn6l6 a telepiil6si vegyes hullad6kot a mell6kletben szerepl6 szabviinyos, az
ingatlanhaszndl6n6l keletkez<i hullad6kmennyis6gnek megfelel6 m6retri gyiijt6ed6nyben
Cyujti.

(2) Az ingatlanhaszndl6 a telepiil6si vegyes hullad6k g5nijt6s6re szo1g6l6 g1.tijt6ed6ny
tirtartalmAt a h6ztartris6ban keletkez6 hullad6k becsiilt mennyis6g6nek figyelembe v6tel6vel a
rendelet mell6kletdben felsorolt ed6nym6retek kdziil v6lasahada ki.

(3) Az (l) bekezd6sben szerepl6 gyujt6ed6nyen kiviil az ingatlanhasznSl6 a telepiil6si papir,
mrianyag 6s f6m hullad6kot a telepiil6si vegyes hulladdkt6l elkiilSnitetten gyiijti az ene celra
rendszeresitett, az ingatlanlasznril6n6l keletkezci hullad6kmennyis6gnek megfelel6 m6retr.i
120 literes vagy 1 100 literes, szabvrinyos k6k szinii gytjt6ed6nyben.

(a) A gyrijt6ed6ny beszerz6se, elhasznril6d6s miatti javitSsa, p6tl6sa az ingatlanhaszn6l6
kdtelezettsege. A lakossrigi 6s gazd6lkod6 szervezeti gyujt6ed6ny lehet sajrit tulajdonri, vagy a
kdzszolg6ltat6t6l b6relt.

(5) A gyrijt6ed6ny k6zteriiletre csak zrlrt fed6llel helyezhet6 ki. A hullad6kot a
gyiijt6ed6nyben rigy kell elhelyezni, hogy az, az ed6ny mozgatdsakor 6s iirit6sekor ne
sz6r6djon, valamint a g6pi iirit6st ne akad lyozza.

(6) A kihelyezett gyrijt6ed6ny nem akad6lyozhatja a j6rmri 6s gyalogos forgalmat 6s
elhelyez6se egy6bk6nt sem jrirhat baleset vagy k6rokozrb vesz6ly6nek el6id6z6s6vel. Az
ingatlanhaszn6l6 az ingatlandn tarolt gyiijt6ed6nyt rigy helyezi el, hogy ahhoz dllatok vagy
illetektelen szem6lyek ne f64enek hozzit.
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(l) Az ingatlanhasmil6 a gyrijt6ed6nyt a k6zteriiletre csak a begyiijt6st megel6z6 napon
18.00 6ra ut6n, a begyiijt6s napjrin 6.00 6rriig helyezheti ki. A k6zszolg6ltat6 hullad6kgyijt6
ed6nyek iirit6s6t a begyujt6si napokon reggel hat 6s este hrisz 6ra k6ziitt v6gzi. A begyfijt6s



napj6t a kdzszolgdltat6 6llapitja meg. A tulajdonos kdtelezettsege a hullad6k elszdllittis6nak
napjin, az elsz6llit6st k6vet6en a gyrijt6ed6ny t6rol6si helyre t6rt6n6 visszahelyez6se.

(2) Belteriileten a vegyes hullad6kot a kdzszolg6ltat6 heti egy, az elkiil6nitetten gyfljt6tt
hullad6kot k6thetente egy alkalommal szSllitja el. Ki.ilteriileten a szolgeltat6s igdnybev6tele
nem k6te1ez6, az esetenk6nt megrendelt hullad6kszdllitis gyak ois gAt a szerz6d6 felek
halfuozzi*. meg. A k6zszolg6ltat6 az ingatlanhaszniio szirnfua a t6rgy6vet megel6zo 6v
utols6 napj6ig t6rit6smentesen gyiijt6si naptrirt biztosit, amely tartalmazza a begytijtend6
hullad6k fajt6j6t 6s a begyiijt6s id6pontj6t.

(3) Az ingatlanhaszndl6 a teleptil6si iiveg hullad6kot elkiiltinitetten gyrijti 6s a hullad6kgyrijt6
szigeten helyezi el.

(4) Az ingatlanhaszn{l| az elkiil6nitetten gyiijt6tt telepiil6si papir, mrianyag, fem 6s iiveg
hullad6kot a hullad6kgyijt6 udvarban t6rit6smentesen leadhatja.

(5) A k6zszolg6ltat6 a h6ztart6si hullad6kot kdteles a gyiijt6ed6nybe elhelyezhet6
mennyis6gen feliil is korl6tlan mennyis6gben elszdllitani, ha a k6zszolgdltat6 6ltal
rendszeresitett, a k6zszolgiltat6n6l megviisdrolt mr.ianyag zsdkban van elhelyezve a regisztr6lt
gyilf ttied6ny mellett.

Ziildhullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

6.S

(l) Az ingatlanhaszntil6 a zdldhullad6k komposzt6l6s6r6l els6sorban sajiit ingatlandn
gondoskodik.

(2) A nem komposztdlt zdldhullad6kot az ingatlanhasm6l6 a gyijt6si napt6rban megadott
zdldhullad6k-szdllitisi napot megel6z6en legfeljebb 15 napon keresztiil elkiil6nitetten gnijti
6s a k6zszolg6ltat6 rdsz,6re 6tadja.

(3) A (2) bekezd6sben me g$atirozoft id6tartamon kiviil az ingatlanhaszndl6 a nern

komposdelt zdldhullad6kot a telepiil6si vegyes hullad6k c6lj6ra szo1g6l6 gyfijt6ed6nyben
glujti.

(4) A z6ldhullad6kot a kdzszolg6ltat6 az alapszolgiltat6s r6szek6nt szilllitja el a gyfijt6si
napterban meghat6rozott napon, az ingatlanhaszn6l6 el<izetes ig6nybejelent6se alapjan.

(5) A z6ldhullad6kot az ingatlanhaszn6l6 6p 6s zert foliazs6kban, vagy k6tegelve helyezheti
ki.

Ery6b hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

7.S

(1) Elhaszn6l6dott gumiabroncsot, lakk- 6s fest6kmaradv6nyt, 6tkez6si olajat, f6radt olajat,
ndv6nyv6d6 szereket, akkumul6tort 6s sz6razelemet, mrianyag-, iiveg-, papirhullad6kot,
f6nycs6vet, izz6ltmpitt 6s lomot a barcsi hullad6kgytljt6 udvarban lehet (termdszetes szem6ly
ingatlanhasm6l6 6ltal tdrt6n6 besz6llit6s eset6n t6rit6smentesen) elhelyemi.



(2) Az (l) bekezd6s szerinti hullad6k elhelyez6s6t a kdzszolgdltat6 a lakoss6g resz6re a
honlapj6n kdzz6tett dijazAs szerint biztositja.

(3) A k6zszolg6ltat6 haszn6lhatatlann6 v6lt, nagyobb mdretri hdztart6si felszerel6si t6rgy,
britor 6s egy6b feleslegess6 v6lt ing6s6g elszrillitdsdra 6vente egy alkalommal lomtalanitdsi
akci6t szervez, a gytijt6s hely6r6l, id6pontjrir6l, a helyben szokrisos m6don a lakoss6got
tij,6koztatja.

A kdzszolgdltatis sziinetel6se

8.S

(1) Sziineteltethet6 a k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legal6bb 60 napig senki sem tart6zkodik 6s emiatt hullad6k sem keletkezik.

(2) A sziineteltetesre vonatkoz6 ig6nyt legal6bb 30 nappal megel6z6en az ingatlan
tulajdonosa, hasznrll6ja ir6sban bejelenti a k6zszolgdltat6nak, aki azt nyilviintart6sba veszi 6s

az igdrryt akezd6 napot k6vet6 szdllitdst6l 6rv6nyesiti. A sztineteltet6s csak teljes h6napra
6rv6nyesithet6.

(3) A sziinetel6s felt6teleiben viltozas k6vetkezik be, az ingatlan tulajdonosa, hasznil6ja ezt a
kdzszolg6ltat6 resz6re halad6ltalanul, ir6sban k6teles bejelenteni.

A kiizszolg:iltat6 hullad6kgazddlkoddsi kiizszolgiltatissal
kapcsolatos kStelezetts6gei 6s jogai

e.s

(1) A k6zszolg6ltat6 k6teless6ge ak6zszolglltatirs ig6nybev6tel6re k6teles, vary azt igenybe
vev6 ingatlanhasm6l6kt6l ak6zszolg6ltat6 sz{llit6eszkdz6hez rsndszeresitett, valamint az
egy6b gyijt6ed6nyben

a) a teleptl6si hullad6k rendszeres begytijt6se 6s elsz6llit6sa,

b) ingatlanon 6sszegyiijt6tt 6s a kdzszolgiitat6 rendelkez6s6re bocs6tott lomhullad6k 6vente
egyszer - a k6zszolg6ltat6 riltal meghatirozott id6pontban 6s helyen - t6rt6n6 begyrijt6se 6s
elszAllitesa,

c) a begyiijt6tt 6s elsz6llitott teleptil6si hullad6k kezel6se, hasznosit6sra t<irt6nci 6tad6sa,
6rtalmatlanit6sa 6s elhelyez6se,

d) a meghirdetett sz6llit6si napon elmaradt hullad6ksz6llit6s 48 6rdn beltili p6tl6sa.

(2) A kdzszolg{ltat6 k6teles a gy'.ijt6ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen, az elvifu:hat6 gondossiggal
v6gezti. A gytijt6ed6nyben okozott kri,rt a kdzszolgiltat6 t6ritesmentesen k6teles kijavitani, ha
a karokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezett be. A kdzszolgeltat6 kdteles az ebb6l ered6
javitds id6tartamrira helyeftesit6 gyujt6ed6nyt biztositani, a javithatatlan ed6nyt
t6rit6smentesen p6tolni.



(3) A k6zszolg6ltat6 k6teles nyilvdntart6st vezetni akozszolg6ltat6st ig6nybe vev5kr<il, a

bevont ingatlanokr6l, a k6zszolg6ltat6s sztineteltet6sdr6l.

10.s

(1) A k6zszolg6ltat6 jogosult a hullad6k elszillitris6t megtagadni, ha

a) meg6llapitja, hogy a gffit<ied6nyben kihelyezett hullad6k az iirit6s, vagy a szillitis sor6n a

sz llitist vbgzd szern6lyek 6let6ben, testi eps6g6ben, eg6szs6g6ben, tov6bbe a begytijt6
j6rmtiben vagy berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a hasznosittis, illewe kezel6s sor6n

vesz6lyeztetheti a kiimyezetet,

b) ha a kihelyezett gyiijt6edeny mergez6, robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot

tartalmaz, amely a telepiilesi hullad6kkal egyiitt nem gyiijthet6, nem szallithat6, nem

rlrtalmatlanithat6, 6s nern min6siil teleptil6si hullad6knak.

(2) A k6zszolg6ltat6 a nyilvantart6sa vezet6s6hez jogosult kezelni az ingatlanhaszn6l6

term6szetes szem6lyi adatait 6s lakcim6t.

Az ingatlanhaszn6t6 kiitelezetts6gei 6s jogai

11.S

(1) Az ingatlanhaszn6l6 kiiteles az ingatlan6n keletkez6 vagy birtokaba keriilt telspiilesi

hullad6k& az e rendeletben meghatdrozott m6don vagy helyen gyfijteni, tov6bb6

hasmosit6sar6l vagy iirtalmatlanit6sr6l gondoskodni. E kiitelezetts6g teljesit6se sordn az

ingatlanhasznril6 k6teles:

a) tSrekedni arra, hogy az ingatlanan keletkezS hullad6k mennyis6g6t a lehet<i legkisebb

m6rt6loire szoritsa,

b) a teleptl6si hullad6kot - ktil6n6s tekintettel a hulladek tov6bbi kezel6s6re - az elszilllitisra

,uto at"et"tig gyti.lteni, tarolni, ennek soriin megfelel6 gondossaggal eljrimi annak 6rdek6ben,

hogy a hullai6I -*ok 6l"t6t, testi eps6g6t, eg6szs6get 6s j6 k6z6rzet6t ne vesz6lyeztesse, a

te#6szetes 6s 6pitett kiirnyezetet ne szennye zze, a ndv3ny - 6s 6llaWil6got ne krirositsa, a

kdzrendet ds a kdzbizonsrlgot ne zavarja,

c) az ingatlanan keletkezS telepiilesi hullad6k kezel6s6re az 6nkorminyzat Altal szervezett

kozszolieltatast ig6nybe venni, 6s a hullad6kot a begyiijt6sre e rendeletben feljogositott

kdzszolgeltat6nak atadni.

(2) Az ingatlanhasm6l6 kdteles gondoskodni a gyiijt6ed6ny tiszt6ntart6sri.r6l, legal6bb 6vente

kit dkalo-m-ul a fert6tlenit6s6ni,l, rendeltet6sszeni haszn6lat6r6l 6s k6myezet6nek

tisztantart6sar6l.

(3) Ha a gytijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeznek el, amely az ed6nyben

isszetom-oro,aott vagy befagyott, vagy az ed6nyben l6vd hullad6kot rigy iisszepr6sel,t, hogy

erniatt az ed6nyt n"ii l"h"t kiti.iteni, az ingatlanhasznal6 a kiizszolg6ltat6 felhivSsara k<iteles

az edenyt iirithet6v6, es haszn6lhat6v6 tenni.



(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhaszn6l6 szem6ly6ben vriltoz6s t6rt6nik vagy egy6b
ok folyt6n a kdzszolgriltat6s ig6nybev6tel6re ktitelezett6 v6lik, kdteles ezt a tenyl a
keletkez6s6t kiivet6en halad6ktalanul a kdzszolg6ltat6 r6sz6re iriisban bejelenteni.

(5) Az ingatlanhaszndl6 kdteles a kdzszolg6ltat6 nyilvrintartrlsanak vezetlslhez sziiks6ges
term6szetes szern6lyazonosit6 adatainak 6s lakcim6nek k6zs zolgiitatl fel6 val6 k<izl6s6re.

12.S

(l) Az ingatlanhaszn6l6 jogosult e rendelet rendelkez6sei szerint akozszolgltatitst ig6nybe
venni, annak felt6teleiben t6rt6n6 vriltoz6sr6l a v6ltoz6st megel6z6en 6rtesiilni.

(2) Az ingatlanhaszndl6 joga, hogy ahinartisdban keletkez6 hullad6kmennyis6g figyelembe
v6tel6vel e rendelet mell6klet6ben szerepl6 tipused6nyek k6 ziil az ltalahasinami ilv,lrrtat
kiviilassza.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 jogosult a k6zszolg6ltat6 nyilvrintarrisriban szerepl6 adatair6l
inform6ci6t k6mi.

A kiizszolgiltatdsi dij lizet6s6nek rendje

13.s

(1) A k6zszolg6ltat6si dijat az ingatlanhaszn 616 frzeti.

(2) A dij megfizethet6 csekken, 6tutal6ssal, a Nernzeti Hulladdkgazd6lkod6si Koordin6l6 6s
Y agyonkezell Zrt. 6ltal negyed6venk6nt kibocsdtott sz6mla alapj6Ln.

(3) K6sedelmes dijfizet6s eset6ben a Nemzeti Hullad6kgazddlkod6si Koordinril6 6s
Vagyonkezel6 Zrt. k6sedelmi kamat felsz6mit6srira jogo-sult.

Adatszolgdltat6si 6s nyilvdntartisi kdtelezetts6g

14.S

(l) Az.adatkezeles c6lja a kdzszolqdltlissgl 6sszefiigg6en az ingatlanhaszn6l6 szem6ly6nek
megdllapitrisriho z, az igyflrszorgrilati feladatok elldtilhoz, ak{zszorgiitatasi dii_.. - -
beszed6s6hez' a hatral6k behajt6siihoz szriks6ges 6s arra alkalmas ada6ezi. ldtreirozrisa 6smiik6dtet6se, valamint a k6zszolg6rtat6s k6tei-ez6 ig6nybev6tel6nek sainetel6se esJJ" "-"tnyilvrintartdsa.

(2) Az ingatlannal rendelkez6, 
\ury y bdrmilyen mris jogcimen haszn6l6 gazd6lkod6

szeruezet kdteles eleget tenni a hullad6kkal kapcsolatos nllvrintart6si e, ualtrr"igartutari
k6telezetts6g6nek.

(3) A k6zszolg6ltat6st ig6nybe vev6 ingatlanhaszn6l6k nyilvriLntartisrir6l a k6zszolg6ltat6
gondoskodik, ennek keret6ben megteremti 6s fenntartja L adatkezel6s,r;;;lti a';gy,felt6teleit, gondoskodik az adatok biztons6g6r6r, megLatarozza azokat azeUririsi szabiijotat,
amelyek az adat - 6s titokv6delmi szabrilyok 6rv6nyr'e juttatrisa,hoz srfiksdgesek.



(4) Akdzszolgirltat6 nyilvdntartris6ban a term6szetes szemdlyek eset6ben a term6szetes
szerndlyazonosit6 adatokat, valamint a lakcimet tarthatja nyilvrin, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A k6zszolg6ltat6 az ig6nybevev6 szem6lyes adatait a szerzod6ses viszony l6trej6tt6t6l
annak megsziin6s6ig, dijh6tral6k eset6n a tartozis fenn6ll6s6ig kezelheti. A jogviszony, vagy
dijhetral6k megsziin€s6t k6vet6en a k6zszolg6ltat6 a kezelt adatokat megsemmisiti.

rs.$

(l) A gazd6lkod6 szervezet, a szolg6ltatris ig6nybev6tel6re egy6bk6nt kdtelezettek, valamint a
k6zszolgriltat6 kdzitt a jogviszonyt a (2) bekezddsben meghatrlrozott tartalmri szerz6d6s
alapozza meg.

(2) A k zszolgiltat6s ig6nybev6tel6r<il sz6l6 szerz6d6s tartalmi elemei:

a) a felek megnevezese 6s azonosit6 adatai,

b) a k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek els6 napja,

c) a teljesit6s helye,

d) a gyijt6ed6nyek haszndlatrinak jogcime 6s m6dja, rirtartalma 6s darabszrima,

e) az iirit6s gyakoris6ga 6s az iirit6s ideje napok szerint,

f) a megrendel6 6ltal meghatdrozott, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkez6 hullad6k
mennyis6ge, amelyre a k6zszolg6ltatast a megrendel6 ig6nybe veszi,

g) a k6zszolgriltatrisi dij megfizetes6nek m6dja,

h) a szerz6d6s m6dositdsdnak, felmond6s6nak felt6telei,

i) az iranyad6 jogszabrilyok meghatirozisa.

Zd16 rendelkez6sek

16.S

(l)E rendelet 2018. marcius l. napj6n lep hat6lyba.

(2) Hatrlly6t veszti A telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi
kdzszolg6ltat6sr6l sz6l6 7 /201 1.(XI.29.) sz6m[ 6nkorm6nyzati rendelet.

Dariny,2018.02.21.

Villdnyi LriszhS s.k. Dr. Kdlmin Ldszhi s.k.

polgdrmesler jegzo



A rendelet kihirdetve: Dar6ny, 2018.02.22.

Dr. Kdlmdn Ldszlti s.k.

jegzd

Mell6klet a 2 12018.(11.22.) szrimri iinkormrinyzati rendelethez

A szabv6nyos t6rol6 gyiijt6ed6ny

Tipus gyfljt6ed6ny: a korszeni pormentes gyujt6s jrirmiiveihez kifejlesztett speciilis,
szabv6nyositott triLrol6ed6nyek, amelyek t6rfogatuk 6s anyaguk szerint kiil6nbd zii gyiijtlsi
ig6nyek kiel6git6s6re alkalmasak.

Haszn6lhat6 tipusok a lakoss6g k6r6ben: Gazdrilkod6 szervezetek, int6zm6nyek k6r6ben:

60 literes (DIN)

80 literes (DIN)

120 literes (DIN)

120 literes (DIN)

240 literes (DIN)

1 100 literes (DIN)


