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Dr6vatam6si K6zs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiiletenek 2 /2018 (11.23.) 6nkorm6nyzati
rendelete
Hat6lyos:201 8-03-01 -t6l
Dr6vatamdsi K6zs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2/2018 (11.23.) 6nkormrinyzati
rendelete
a telepiil6si hullad6kgazd6lkod6sr6l

Dr6vatam6si Kdzs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6 - testiilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. wi
CLXXXV. t6rv6ny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjrin, a Magyarorszirg
hell dnkormanyzatairbl szbl6 201 1.6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban
meghatarozott feladatk6r6ben elj6rva a k6vetkez6ket rendeli el:

A rendelet hatdlya

1.S

(1) A rendelet hat6lya Dr6vatamrisi Kdzs6g kdzigazgat:isi teriilet6n a hullad6kgazd6lkod6si
k6zszolgriltat6ra 6s a k6zszolg6ltat6st ig6nybe vev6 ingatlanhaszn6l6kra terjed ki.

(2) A rendelet hatilya nem terjed ki a kdaeriileten szervezett rendezv6ny sor6n keletkezett
hullad6k tarol6sira, sz llitAsira, arr6l a rendezv6ny szervez6je k6teles gondoskodni.

A kiizszolgiltat{s tartalma

2.$

(1) Az 6nkormrinyzatk6ngazgatsi ter0let6n - a Kaposmenti Hullad6kgazd6lkod6si

6nkormSnyzati Tdrsulls 6ltal megk6tdtt kdzszolgiiltatasi szerz6d6s alapj6n - a hullad6k
begytijt6s6t, sz6llit6s6t, a hullad6k kezel6s6t, 6rtalmatlanit6s6t 6s a hullad6klerak6
i.izerneltet6s6t a D6l-Kom D6l-Dunintuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korletolt
Felel6ss6gri T6rsasdg sz6khelye: 7 632 PEcs, Sikl6si ut 52. (a tov6bbiakban: kdzszolgriltat6)

v6gzi.

(2) A hullad6kgazd6lkodasi k6zszolg6ltat6s tartalm6ban

a) az ingatlanhas 2n616 itltal a k6zszolgriltat6 sz6llit6eszkiizeihez rendszeresitett
gyiijt6eddnyben, vagy a rendeletben megiel6lt egy6b m6don az ingatlanon gyiijt6tt 6s a

k6zszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocs6tott telepiilesi hullad6k begyujt6s6re 6s rendszeres, vagy

alkalmi elsz6llit6srira;

b) az ingatlanon 6sszegyrijt6tt lomhullad6k 6vente egyszer - a kdzszolg6ltat6 6ltal

meghat6rozott id<ipontban 6s helyen - tdrt€no gyiijt6sre 6s a k6zszolg6ltat6 6ltali
elsz6llit6srira;

c) az ingatlanon elktil6nitetten gyijtdtt hullad6k begyiijt6s6re 6s rendszeres elszallitis6ra;

d) az ingatlanon 6sszegyiijt6tt z6ldhullad6k rendszeres elsz6llit6sara;

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gytijtdtt, begytijtdtt 6s elsz6llitott hulladdk

elhelyez6s6re, kezel6s6re 6s 6rtalmatlanit6s6ra terjed ki.



A ktizszolgiltatds elldtisnak rendje 6s m6dja

3.$

(1) A hullad6kgazd6lkod6si kdzszolg6ltatas ig6nybev6tel6vel az ingatlanhaszn6l6 6s a

k6zszolg6ltat6 kdzdtt a Ptk. k<izszolg6ltatrisi szerz6d6sekre vona&oz6 szab6lyai szerinti
szerz6d6ses jogviszony j6n 16tre. A jogviszonyt term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
eset6ben a k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6nek t6nye, ig6nybevdtelre k6telezett gazdasigi
trirsas6g eset6ben a k6zszolg6ltat6val megk6t6tt szerz6d6s alapozza meg.

(2) Akozszolg{ltatris teljesit6s6nek felt6teleiben bekdvetkez6 v6ltoz6Lsola6l a k6zszolg6ltat6
az ig6nybe vev6t inisban k6teles 6rtesiteni vagy helyben szok6sos m6don felhiv6s ttj6n
t|j6koztalni.

Vegyes 6s elkiildnitetten ryfijtdtt hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

4.$

(l) Az ingatlanhasmdl6 a telepiil6si vegyes hullad6kot a melldkletben szerepl<i szabviinyos, az
ingatlanhaszn6l6n6l keletkez6 hullad6kmennyisdgnek megfelelS m6retii glriijt6ed6nyben
gyiijti.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 a telepiil6si vegyes hullad6k gyfljt6sere szolg6l6 gytijtried6ny
rirtartalmdt a h6ztart6sriban keletkez6 hullad6k becsiilt mennyis6g6nek figyelembe v6tel6vel a
rendelet mell6klet6ben felsorolt ed6nym6retek k6ztil v6laszthatja ki.

(3) Az (l) bekezdesben szerepl6 gyiijt6ed6nyen kiviil az ingatlanhasmiiLl6 a telepiil{si papir,
miianyag 6s f6m hullad6kot a telepiil6si vegyes hullad6kt6l elkiildnitetten gyfijti az erre c6lra
rendszeresitett, az ingatlanhaszn6l6nii,l keletkez6 hullad6kmennls6gnek megfelel6 meretti
120 literes vagy I 100 literes, szabv6nyos k6k szinii gyijtried6nyben.

(a) A gyijt6eddny beszerz6se, elhaszn6l6dris miatti javitiisa, p6tLisa az ingatlanhaszn6l6
kdtelezetts6ge. A lakoss6gi 6s gazd6lkod6 szewezeti gyujt6ed6ny lehet saj6t tulajdont, vagy a
k6zszolg6ltat6t6l b6relt.

(5) A gyrijt6ed6ny k6zteriiletre csak zrirt fed6llel helyezhet6 ki. A hullad6kot a
gyujt6eddnyben fgy kell elhelyezni, hogy az, az ed6ny mozgatdsakor 6s iirit6sekor ne
sz6r6djon, valamint a g6pi iirit6st ne akad6lyozza.

(6) A kihelyezett gyiijt6eddny nem akadiiyozhatja a j6rmii 6s gyalogos forgalmat 6s
elhelyez6se egy6bk6nt sem jrlrhat baleset vagy kdLrokoz6s vesz6ly6nek el6id6z6s6vel. Az
ingatlanhasznrl,l6 az ingatlanii.n tdrolt gyujt6edenl i gy helyezi el, hogy ahhoz 6llatok vagy
illet6ktelen szemdlyek ne f$enekhozz6.

s.s

(1) Az ingatlanhaszn6l6 a glriijt6ed6nyt a k6zeriiletre csak a begyiijtest megel6z6 napon
18.00 6ra ut6n, a begytijt6s napj6n 6.00 6rrl,ig helyezheti ki. A k<izszolg6ltat6 hullad6kgyiijt6
ed6nyek tirites6t a begyiijt6si napokon reggel hat 6s este hrisz 6rak6z6tt v6gzi. A begyujt6s



napjit a kdzszolgdltat6 6llapitja meg. A tulajdonos k6telezettsdge a hullad6k elsz6llitasrinak
napjin, az elsz6llitdst kdvet6en a gyiijt<ieddny taroldsi helyre t6rt6n6 visszahelyez6se.

(2) Belteriileten a vegyes hullad6kot a k6zszolgiltat6 heti egy, az elktiliinitetten gyiijtdtt
hullad6kot k6thetente egy alkalommal szlllitja el. Kiilteriileten a szolg6ltatds ig6nybev6tele
nem k6telez6, az esetenk6nt megrendelt hullad6kszlllit6s gyakoris6g6t a szerz6dS felek
hatinozzik meg. A k6zszolg6ltat6 az ingatlanhasznil6 szflmfira a thrgy6vet megel6zd ev
utols6 napj6ig t6rit6smentesen gyfljt6si naptiirt biztosit, amely tartalmazza abegyijtendo
hullad6k fajt6jat 6s a begyiijt6s id6pontj6t.

(3) Az ingatlanhaszndl6 a telepiil6si iiveg hullad6kot elkiil6nitetten gytijti 6s a hullad6kgyiijt6
szigeten helyezi el.

(4) Az ingatlanh aszfii6 az elkiildnitetten gyiijtiitt telepiil6si papir, mtianyag, f6m 6s iiveg
hulladdkot a hullad6kgytijt<i udvarban tdrit6smentesen leadhatja.

(5) A k6zszolg6ltat6 a haztartasi hullad6kot k6teles a gyfijtdeddnybe elhelyeztret6

mennyis6gen feliil is korl6tlan mennyis6gben elsz6llitani, ha a k6zszolg6ltal6 6ltal

rendszeresitett, a k$zszolg6ltat6nril megv6s6rolt miianyag zs6kban van elhelyezve a regisztrilt
gyiljt6ed6ny mellett.

Ziildhullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

6.S

(1) Az ingatlanhasm6l6 a z6ldhullad6k komposztril6srir6l els6sorban saj6t ingatlanan

gondoskodik.

(2) A nem komposzt6lt z6ldhullad6kot az ingatlanhasznal6 a gyrijt6si napterban megadott

z<ildhullad6k-szellitrisi napot megel6z6en legfeljebb 15 napon keresztiil elkiil6nitetten gyrijti

6s a k6zszolgSltat6 r6sz6re 6tadja.

(3) A (2) bekezd6sben meghatarozott id6tartamon kiviil az itgatlarltaszn6l6 a nem

komposa6lt ziildhulladdkot a telepiilesi vegyes hulladek c6ljara szolg5l6 gyiijt6ed6nyben

Cyujti.

(4) A zdldhullad6kot a k6zszolg6ltat6 az alapszolg6ltat6s r6szek6nt sz6llitja el a gyiijt6si

naptarban meghat6rozott napon, az ingatlanhasznil6 el6zetes ig6nybejelent6se alapjtin.

(5) A ziildhullad6kot az ingatlanhaszn6l6 6p 6s z6rt f6liazs6kban, vagy k<itegelve helyezheti

ki.

Egy6b hultad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

7.S

(1) Elhaszn6l6dott gumiabroncsot, lakk- 6s fest6kmaradv6ny, 6tkez6si olajat, faladt_ olajat,

nOv6nyved6 szerekit, akkumulatort 6s szirazelemet, miianyag-, iiveg-, papirhullad6kot,

f6nycsdvet, izz6l6mpfit6s lomot a barcsi hullad6kgytijt6 udvarban lehet (term6szetes szem6ly

ingatlanhasm6l6 6ltal t6rt6n6 besz6llit6s eset6n t6rit6smentesen) elhelyezni.



(2) Az (l) bekezd6s szerinti hullad6k elhelyez6s6t a k6zszolg6ltat6 a lakossiig r6sz6re a
honlapjrin k6zz6tett dijazbs szerint biaositja.

(3) A kdzszolgriltat6 haszn6lhatatlann6 v6lt, nagyobb m6rehi h6zi.art6si felszerel6si t6rgy,
britor 6s egy6b feleslegess6 v6tt ing6s6g elszillitrisrira 6vente egy alkalommal lomtalanit6si
akci6t szervez, a gytijt6s hely6r6l, id6pond6r6l, a helyben szokiisos m6don a lakoss6got
tilj€koztatja.

A kdzszolgdltatrls sziinetel6se

8.S

(1) Sziineteltethet6 a kdzszolgdltates ig6nybev6tele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legal6bb 60 napig senki sem tart6zkodik 6s emiatt hulladdk sem kelltkezik.

(2) A sz0neteltetdsre vonatkoz6 ig6nyt legal6bb 30 nappal megel6z6en az ingatlan
tulajdonosa, hasznril6ja inisban bejelenti a kdzszolgatatOnat, ati aa nyilv6niart6sba veszi 6s

Y i|e"y a kezd<i napot kiivet6 sz6llitrist6l 6rv6nyesiti. A sztineteltet6s csak teljes h6napra
6rvenyesithet6.

(3) A sziinetel6s felt6teleiben_vdltozris k6vetkezik be, az ingatlan tulajdonosa, hasznAl6ja en a
kdzszolgdltat6 r6szere halad6ktalanul, iriisban k6teles bejelenteni.

A k6zszolg6ltat6 hullad6kgazddlkodisi k6zszolg6ltat6ssal
kapcsolatos kdtelezetts6gei 6s jogai

e.s

(l) A k6zszolgdltat6 k6teress6_ge ak6zszorg6rtat6s ig6nybev6tel6re k6teles, vagy azt ig6nybe
vev6 ingatlanhasznril6kt6l a k6zszolgAltat6 szilllit6etr:dJozflhez rendszeresiie tt,Tabrriit azegy6b glij t6edenyben

a) a telepiildsi hullad6k rendszeres beglijt6se 6s elsz6llit6sa,

b) ingatlanon <isszegyiijt6tt 6s a kdzszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocsdtott lomhullad6k eventeegys?gr - a k6zszolg6ltat6 6ltal meghat6rozott id6pontban 6s helyen - t6rt6ro u"gyu:te..-*
elszrillitdsa,

c) a begyiijt6tt 6s elszrillitott telepiil6si hullad6k kezel6se, hasznosit6sra t6rt6n6 6taddsa,
ilrtalmatlanitiisa es elhelyezese,

d) a meghirdetett sz6llit6si napon elmaradt hullad6ksz6llit6s 4g 6nin belili p6tlisa.

Q) A kdzszolgitltat6 kdteles a gyujt6ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen, az ervrirhat6 gondossdggalvdgeml A gyffjt6ed6nyben okozott kilrt a k6zszolg6ltat6 t6rit6smentesen kot"rei tluuituii, t ua k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l k6vetkezett be. .ik6zszolgartat6 kdteles az ebb6l ered6javitSs id6tartamrira helyettesit6 glrtijtried6nl biAositani, a]avithatatlan ed6nyt
t6rit6smentesen p6tolni.



(3) A k6zszolg6ltat6 kiiteles nyilvantartast vezetni akdzszolg6ltat6st igenybe vev<ikr6l, a
bevont ingatlanokr6l, a k6zszolg6ltat6s sziineteltetEser6l.

r0.s

(l) A kiizszolg6ltat6 jogosult a hullad6k elszdllitris6t megtagadni, ha

a) meg6llapitja, hogy a gyfjt6ed6nyben kihelyezett hullad6k az iirit6s, vagy a szrillit6s sonin a
szillitAst v6gz6 szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben, tov6bb6 a begyiijt6
j6rmiiben vagy berendez6s6ben k6rt okozhat, vagy a hasznositris, illetve kezelds soriin
vesz6lyeZetheti a kdrnyezetel,

b) ha a kihelyezett gyiijt6ed6ny mergez6, robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot
tartalmaz, amely a telepiil6si hullad6kkal egyiitt nem gytijthet6, nem szillithat6, nem
6rtalmatlanithat6, 6s nern min6siil telepiildsi hullad6knak.

(2) A k6zszolg6ltat6 a nyilvifurtartiisa vezet6s6hez jogosult kezelni az ingatlanhaszn6l6
term6szetes szem6lyi adatait 6s lakcim6t.

Az ingatlanhaszniltf kdtelezetts6gei 6s jogai

1l.s

(1) Az ingatlanhasmiil6 kdteles az ingatlaniin keletkezri vagy birtok6ba keriilt telepiil6si
hullad6kot az e rendeletben meghatarozott m6don vagy helyen gyiijteni, tov6bb6
hasznosit6srir6l vagy rirtalmatlanitiisr6l gondoskodni. E k6telezetts6g teljesit6se sor6n az

ingatlanhasznil6 k6teles:

a) t6rekedni ana,hogy az ingatlanin keletkez<i hullad6k mennls6g6t a lehet6 legkisebb
m6rt6kiire szoritsa,

b) a telepiildsi hullad6kot - kii16n6s tekintettel a hullad6k tov6bbi kezel6sere - az elszillitisra
val6 6tv6telig gyfjteni, trirolni, ennek sor6n megfelel6 gondoss6ggal eljdmi annak 6rdek6ben,

hogy a hullad6k m6sok 6let6t, testi epseget, eg6szs6g6t 6sj6 kdz&zetbt ne vesz6lyeztesse, a

term6szetes 6s 6pitett k6myezetet ne szennyezze, a ndv€rry - 6s 6llatvildgot ne kirositsa, a

kdzrendet 6s a k6zbiaons6got ne zavarja,

c) az ingatlanan keletkez6 telepiil6si hullad6k kezeles6re az 6nkormiinyzat Altal szervezett
kiizszolgdltat6st ig6nybe venni, 6s a hullad6kot a begyiijt6sre e rendeletben feljogositott
kdzszolg6ltat6nak 6tadni.

(2) Az ingatlanhasm6l6 kdteles gondoskodni a gyrijt6ed6ny tiszttintartis6r6l, legalibb 6vente

k6t alkalommal a fert6tlenit6s6r6l, rendeltet6sszeni hasm6latar6l 6s kdmyezet6nek
tisztantarttis616l.

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

6sszettim6r6d6tt vagy befagyott, vagy az ed6nyben l6v<i hullad6kot rigy iisszepr6selt6k, hogy
emiatt az ed6nyt nem lehet kiiiriteni, az ingatlanhasznil6 akdzsmlgitltat6 felhivasrira k6teles

az ed6nyt i.irithet6v6, 6s hasm6lhat6v6 tenni.



(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhaszn6l6 szerndly6ben v6ltozds tdrt6nik vagy egy6b
ok folytAn akdzszolgiltat s ig6nybev6tel6re kdtelezett6 v5lik, kdteles e^ a terlyl a
keletkez6s6t k6vet6en halad6ktalanul a k6zszolg6ltat6 r6sz6re irrisban bejelenteni.

(5) Az ingatlanhasznil6 k6teles a kdzszolg6ltat6 nyilvriLntartrisrinak vezetflsdhez sziiks6ges
term6szetes szern6lyazonosit6 adatainak 6s lakcim6nek kdzszolgltat6 fel6 val6 k6zles6re.

12.$

(l) Az ingatlanhaszn6l6 jogosult e rendelet rendelkez6sei szerint a ktizszolg6ltatrist ig6nybe
venni, annak feltdteleiben tdrt6n6 v6ltoz6sr6l a viltozdst megel<iz6en 6rtesiilni.

(2) Az ingatlanhasznii,l6 joga, hogy ahiztartasfiban keletkez6 hullad6kmennyis6g figyelembe
v6tel6vel e rendelet mell6klet6ben szerepl6 tipused6nyek k6ziil az 6ltala hasznrilni kivrintat
kiv6lassza.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 jogosult a kiizszolgriltat6 nyilv6ntartds6ban szerepl6 adatair6l
inform6ci6t k6mi.

A kdzszolgiltatdsi dij fizet6s6nek rendje

13.s

(l) A kdzszolgdltat6si dij egf6nyez6s.

(2)_Az Onkormrinyzat 1oo%o kdzszolg6ltat6si dijkedvezrn6nl bizosit a telepiil6sen a
dijfizet6sre k6telezett magilnszem6ly ingatlanhaszn6l6knak.

(3) A dijkedvezm6nyben r6szesitettekr6l kdzszolgdltatrisi dijdt a Koordin6l6 Szerv
dijkedvezm6nyre vonatkoz6 szimllja alapj n az dnkorm6nyzat fizeti meg havonta.

Adatszolg6ltat6si 6s nyilvintartisi kiitelezetts6g

14.s

(l) Az adatkezel6s c6lja a ktizszolgriltat6ssal dsszefiigg<ien az ingatlanhaszn6l6 szern6ly6nek
meg6llapit6sriho z, az igyfllszolgilati feladarok ell6tes6hoz, a k6iszolg6ltat6si dij
beszed6s6hez, a h6tral6k behajt6srihoz sziiks6ges 6s arra alkalmas adatbrizis l6treilozi6a 6s
miik6dtet6se, valamint a k6zszolg6ltat6s k6telez6 ig6nybev6tel6nek sziinetel6se eset6n annak
nyilvrintartdsa.

(2) Az ingatlannal rendelkez6, vagy azrbirmilyen m6s jogcimen haszn6l6 gazdrilkod6
szervezet k6teles eleget tenni a hullad6kkal kapcsolatos nyilvAntartdsi 6s adatszolg6ltatrisi
kdtelezetts6g6nek.

(3) A k6zszolg6ltat6st ig6nybe vev6 ingatlanhaszn6l6k nyilvrintartdsrir6l a k6zszolg6ltat6
gondoskodik, ennek keret6ben megteremti 6s fenntartja az adatkezel6s szem6lyi eJt,argyi
felt6teleit, gondoskodik az adatok biztons6gar6l, meg)tatfurozza azokat azeljarrisi szabiiyotat,
amelyek az adat - 6s titokvedelmi szab6lyok 6rv6nyre juftatrisiihoz sziiks6gesek.



(4) A ktizszolgdltat6 nyilvrintartds6ban a term6szetes szemdlyek eset6ben a term6szetes
szem6lyazonosit6 adatokat, valamint a lakcimet tarthatja nyilv6n, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A kdzszolgdltat6 az igenybevev6 szem6lyes adatait a szerzbd6ses viszony l6trej6tt6t6l
annak megsziin6s6ig, dijh6tral6k eset6n a tartoz6s fenn6ll6s6ig kezelheti. A jogviszony, vagy
dijhitral6k megsz[in6s6t k6vet6en a kdzszolg6ltat6 a kezelt adatokat megsernmisiti.

ls.s

(1) A gazd6lkod6 szewezet, a szolg6ltat6s ig6nybev6tel6re egy6bk6nt kdtelezettek, valamint a
k6zszolg6ltat6 k6ziitt a jogviszonyl a (2) bekezAesben meghatarozott tartalmri szerzodls
alapozza meg.

(2) A kozszolghltat6s ig6nybev6tel6r6l s2616 szerz6d6s tartalmi elernei:

a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai,

b) a kdzszolg6ltatiis ig6nybev6tel6nek els6 napja,

c) a teljesit6s helye,

d) a gyrijt6ed6nyek hasznrilat6nak jogcime 6s m6dja, rirtartalma 6s darabszim4

e) az iirit6s gyakoris6ga 6s az itu"it6s ideje napok szerint,

f) a megrendel6 6ltal megfiatirozott, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkez6 hullad6k
mennyis6ge, amelyre a kiizszolg6ltatiist a megrendel6 ig6nybe veszi,

g) a k6zszolg6ltat6si dij megfizet6s6nek m6dja,

h) a szerz6d6s m6dositrisrinak, felmond6s6nak felt6telei,

i) az itlnyad6 jogszabAlyok meghatirozilsa.

Zdr6 rendelkez6sek

16.s

(1)E rendelet 2018. m6rcius l. napj6n 16p hat6lyba.

(2) Hatrilyrit veszti Dr6vatamasi Kdzs6g K6pvisel6-testiilet6nek A k6ztisztas6gr6l, valamint a

telepiil6si szil6rd hulladdkkal kapcsolatos helyi kdzszolg6ltatiisr6l 6s annak ig6nybev6tel6r6l
sz6l6 612009. (X[. 14.) sziimri <inkormrlnyzati rendelet.

Dr6vatamdsi, 201 8. 02. 22.

Sabacz liuef s.k. Dr. Kdlmdn Ldsdti s.k.

polgdrmester jegzd



A rendelet kihirdetve: DrAvatam6si, 2018. 02.23.

Dr. Kdlruin Lfuzki s.k.

jegzd

Mcll6klet a 212018.(11,23.) sz6mri iinkorm6nyzati rendelethez

A szabv6nyos t6rol6 gyrijt6ed6ny

Tipus gyujt<ied6ny: a korszerii pormentes gyiijt6s j6rmriveihez kifejlesztett specidlis,
szabvrinyositott trlrol6ed6nyek, amelyek t6rfogatuk 6s anyaguk szerint kiiliinbdz<i gyujt6si
ig6nyek kiel6git6s6re alkalmasak.

Haszn6lhat6 tipusok a lakoss6g k6r6ben: Gazd6lkod6 szervezetek, int6zrn6nyek kiir6ben:

60 literes (DIN)

80 literes (DIN)

120 literes (DIN)

120 literes (DIN)

240 literes (DIN)

1 100 literes (DIN)


