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Lak6csa Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilet6nek2/2018 (II.20.) dnkorm6nyzati
rendelete
Hat6lyos:201 8-03-01 -t6l
Lak6csa Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtiletdnek2120lS (II.20.) dnkorm6nyzati
rendelete a tel epiil6si hulladdkgazd6lkodrisr6l

Lak6csa Kdzsdg dnkorm6nyzata Kdpvisel6 - testi.ilete a hullad6kr6l sz6l6 2012. evi
CLXXXV. t6rvdny 88. $ (4) bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s alapj6n, aMagyarorszig
helyi dnkormdnyzatafuolsz6lo20ll.6vi CLXXXIX. tdrvdny 13. $ (l) bekezdds 19. pontj6ban
meghatirozott feladatkdr6ben eljirva a kdvetkezoket rendeli el:

A rendelet hatilya

1.$

(l) A rendelet hatrilya Lak6csa Kdzsdg kdzigazgatdsi terUletdn a hulladdkgazd6lkod6si
kdzszolg6ltat6ra ds akdzszolgitltatrist igdnybe vev6 ingatlanhaszniil6kra terjed ki.

(2) A rendelet hat6lya nem terjed ki a kciztertileten szervezetl rendezv6ny sor6n keletkezett
hullad6k tirolisira,szhllitdsdra, an6l a rendezvdny szervezbje kdteles gondoskodni.

A kiizszolgdltatrls tartalma

2.$

(l) Az dnkormdnyzatkdzigazgat6si teriileten- a Kaposmenti Hulladdkgazd6lkod6si
Onkormrinyzati T6rsul6s riltal megk6t6tt kdzszolg6ltatisi szerzldds alapjrin - a hulladdk
begytijt6s6t, szillititsitt, a hullad6k kezelds6t, iirtalmatlanitris6t ds a hullad6klerak6
Uzemeltetdsdt a D6l-Kom Ddl-Dunrintuli Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit Korldtolt
Felel6ss6gti T6rsas6g szdkhelye: 7632Pecs, Sikl6si l0rt52.(atov6bbiakban: kdzszolg6ltat6)
vEgzi.

( 2 ) A h u I I ad lkgazddlkod ils i kdz szol g 6ltat6s tartalmdb an

a) az ingatlanhasznill6 iltal akdzszolgiitato szfillit6eszkdzeihez rendszeresitett
gytijtoeddnyben, vagy a rendeletben megjelOlt egydb m6don az ingatlanon gyiijtdtt ds a

k6zszolg6ltat6 rendelkezdsflre bocsdtott telepiildsi hulladdk begyijtdsdre 6s rendszeres, vagy
alkalm i elsziilitflsitr a;

b) azingatlanon dsszegyiijtdtt lomhulladdk 6vente egyszer - a kdzszolgilltato 6ltal
meghatdrozott id6pontban 6s helyen - tdrtdno gytijtdsre 6s a kdzszolg6ltat6 dltali
elszillitilsdra;

c) az ingatlanon elkiildnitetten gyrijtiitt hulladdk begytijtdsdre ds rendszeres elsz6llithsdra;

d) az ingatl an on dsszegyiij tdtt zdldhul I addk rendszere s el sz6l I itiis6ra;

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gytijtdtt, begytljtiitt ds elsz6ll(tott hulladdk

elhelyezdsdre, keze ld s6re 6s iirtalm atlanitisflr a terj ed ki.



A kiizszolgdltatis elldtisnak rendje 6s m6dja

3.S

(l) A hulladdkgazd6lkodiisi kdzszolgdltat6s igdnybevdtelfvel az ingatlanhaszndlo es a
kdzszolgriltat6 kdzdtt a Ptk. k6zszolg6ltat6si szerz6ddsekre vonatkoz6 szabilyai szerinti
szerz6ddses jogviszony j6n ldtre. A jogviszonyt term6szetes szem6ly ingatlanhasznill6
esetdben akdzszolgdltat6s igdnybevdteldnek t6nye, ig6nybev6telre kdtelezetl gazdasigi
t6rsas6g eset6ben a k6zszol gitltat6val m egkdtdtt szerzSd6s alapozza meg.

(2) Akozszolgiiltatds teljesitdsdnek feltdteleiben bekdvetkez6vdltozilsokr6l akdzszolgiitato
az igdnybe vevot irdsban k<iteles 6rtesiteni vagy helyben szokdsos m6don felh(vris fdrin
trijdkoztatni.

Vegyes 6s elkiiliinitetten gy,iijttitt hullad6kkal kapcsolatos rendelkezdsek

4.S

(l) Az ingatlanhasznii6 a telepi.ildsi vegyes hulladdkot a melldkletben szereplo szabvdnyos, az
ingatlanhaszniiondl keletkezo hullad6kmennyisdgnek megfelel6 mdret[i gytijtoeddnyben
gyiijti.

(2) Az ingatlanhasznil6 ateleptil6si vegyes hulladdk gytijt6sdre szolgril6 gyiijt6eddny
tirtartalm6t ahdztartflsitban keletkez6 hullad6k becsiilt mennyisdgdnek figyelembe vdteldvel a
rendelet m el ldkletdben fe lsorolt ed6nym6retek k<iziil vrilaszthatj a ki.

(3) Az (l) bekezddsben szereplo gyijt6eddnyen kfvtil az ingatlanhaszniil6 a teleptildsi papir,
miianyag ds fdm hulladdkot a telepiildsi vegyes hulladdkt6l elkiildnftetten gyrijti az err.e cdlra
rendszeresitett, az ingatlanhaszn6l6n6l keletkez6 hulladdkmennyis6gnek megfele16 mdretri
120 literes vagy I100 literes, szabv6nyos k6k szinti gyrijtoeddnyben.

(a) A gytijtoeddny beszerzdse, elhaszn6l6d6s miatti javft6sa, p6tliisa azingatlanhasznill6
kdtelezettsdge. A lakoss6gi ds gazd6lkod6 szervezeti gyiijtoeddny lehet saj6t tulajdon[, vagy a
kozszol giitat6t6l bere lt.

(5) A gytijtoeddny kdzteriiletre csakzflrt feddllel helyezheto ki. A hulladdkot a
gytijt6eddnyben rigy kell elhelyezni, hogy az, az eddny mozgatilsakor 6s iirftdsekor ne
sz6r6djon, valamint a gdpi tirftdst ne akadiiyozza.

(6) A kihelyezett gytijtoeddny nem akad6lyozhatla a j6rmti 6s gyalogos forgalmat ds

elhefyezdse egydbkdnt sem jiirhat baleset vagy k6rokozdsveszdlydnek eloid6zesevel. Az
ingatlanhasznilo az ingatlan6n tdrolt gyrijtoeddnyt rigy helyezi el, hogy ahhoz 6llatok vagy
illetdktelen szemdlyek ne fdrjenek hozzir.

s.$

(l) Az ingatlanhaszn6l6 a gytijtoeddnyt a kdzteriiletre csak a begyrijtdst megelozo napon
18.00 6ra ut6n, a begytijtds napj6n 6.00 6r6ig helyezheti ki. A k6zszolg6ltat6 hulladdkgyiijto
eddnyek iirftdsdt a begytijtdsi napokon reggel hat ds este hfsz 6ra k<izdtt vegzi. A begyiijtds



napj t aklzszolgirltat6 6llap(tja meg. A tulajdonos kdtelezetts6ge a hulladdk elsz6llit6s6nak
napj6n, az elszdllititst k<ivetoen a gyiijt6eddny tiirol6si helyre tdrtdn6 visszahelyezdse.

(2) Belteriileten a vegyes hullad6kot akdzszolgitltat6 heti eE!, u elkiildnitetten gytijtdtt
hulladdkot kdthetente egy alkalommal szillitja el. Ki.ilteriileten a szolgiiltat6s igdnybevdtele
nem kdtelez6, az esetenkdnt megrendelt hulladdksz6llftris gyakoris6g6t a szerzodo felek
hatirozzikmeg. A kdzszolgiitat6 azingatlanhaszn6l6 szdmdra a t6rgy6vet megeloz6 dv

utols6 napj6ig t6ritdsmentesen gytijtdsi naptirt biztosft, amely tartalmazza a begytijtend6
hullad6k fajtaJdt 6s a begyijt6s id6pontj6t.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 ateleptildsi tiveg hulladdkot elktildn(tetten gyujti 6s a hullad6kgnijt6
szigeten helyezi el.

$) Az ingatlanhaszniio az elktildnitetten gyijt6tt teleptildsi papir, mtianyag, f6m 6s iiveg
hulladdkot a hulladdkgytijto udvarban tdrftdsmentesen leadhatja.

(5) A kozszolgriltat6 ahir:tartisi hullad6kot kdteles a gyiijtoed6nybe elhelyezheto

mennyis6gen feliil is korl6tlan mennyis6gben elsz6ll(tani, ha a kozszolg6ltatd iltal
rendszeresiteff, a kdzszolg6ltat6n6l megviis6rolt mtianyag zsiikban van elhelyeztte aregisztrillt
gyijt6eddny mellett.

Ziildhu tlad 6kkat kapcsolatos ren delkez6sek

6.$

(l) Az ingatlanhaszn6l6 azdldhulladdk komposzt6l6s6r6l els6sorban sajiit ingatlanrin

gondoskodik.

(2) A nem komposzt6lt z6ldhulladdkot az ingatlanhaszn6l6 a gf,tijt6si naptirban megadott

z6ldhulladdk-sz6llitrisi napot megelozden legfeljebb l5 napon kereszti.il elktil6nitetten gytijti

ds a kcizszolgilltat6 reszdre 6tadia.

(3) A (2) bekezddsben meghat6rozottidbtartamon kfviil azingatlanhasznil6 a nem

komposzt6lt z6ldhullad6kot a telepiildsi vegyes hulladdk cdljdra szolg6l6 gyijtoeddnyben

gyiijti.

(4) A z6ldhulladdkot akozszolgiltat6 az alapszolg6ltat6s rdszekdnt sz6llitja el a gytijtdsi

napt6rban meghatdrozott napon, azingatlanhasznill6 el6zetes igdnybejelentdse alapj6n.

(5) A z6ldhullad6kot az ingatlanh asznil6 6p 6s zdrt f6liazsrikban , vagy kdtegelve helyezheti

ki.

Egy6b hullad6kkal kapcsolatos rendelkezdsek

7.$

(1) Elhaszn6l6dott gumiabroncsot, lakk- 6s festdkmaradv6nyt, 6tkez6si olajat, fdradt olajat,

n6vdnyvdd6 szereket, akkumul6tort 6s szirazelemet, mtianyag-, iiveg-, papirhullad6kot,

fdnycsdvet, izzolfumpii6s lomot a barcsi hullad6kgytijto udvarban lehet (termdszetes szemdly

ingatlanhaszndl6 6ltal tdrtdno besz6llit6s esetdn tdritdsmentesen) elhelyezni.



(2) Az (l) bekezd6s szerinti hulladdk elhelyezdsdt a kdzszolgdltat6 a lakossiig rlszdre a
h on I apj 6n kozzetett d ij azds szeri nt b izto s itj a.

(3) A kdzszolg6ltat6 haszn6lhatatlann6 v6lt, nagyobb mdretti hdztartilsi felszereldsi tirgy,
bftor ds egydb feleslegessd v6lt ing6s6g elszdllit6s6ra dvente egy alkalommal lomtalanftiisi
akci6t szervez, a gyijtis helydr6l, idopond6r6l, a helyben szok6sos m6don a lakossrigot
tdj5koztatja.

A kiizszolgdltatis sziinetel6se

8.$

(1) Sziineteltethet6 akdzszolgiltatris igdnybevdtele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legal6bb 60 napig senki sem tart6zkodik ds emiatt hulladdk sem keletkezik.

(2) A sztineteltet6sre vonatkoz6 igdny legal6bb 30 nappal megel6z6en azingatlan
tulajdonosa,haszn6l6ja fr6sban bejelenti akdzszolgdltat6nak, aki aztnyilv6ntartdsba veszi ds
azigdnylakezdd napot kdvet6 sz6llit6st6l drvdnyesiti. A sziineteltetds csak teljes h6napra
drvinyesfthet6.

(3) A szUnetelds feltdteleiben villtozds kdvetkezik be, az ingatlan tulajdonosa,haszndl6ja ezt a
kdzszolg6lt ato rdszlr e haladdha lanu l, ir5sb an kdteles bej elenten i.

A kiizszolg iltat6 hullad6kgazddlkodisi kiizszolgdltatdssal
kapcsolatos kiitelezetts6gei 6s jogai

e.s

(l) A k6zszolg6ltat6 kdtelessdge akdzszolgdltat6s igdnybev6tel6re koteles, vagy aztigdnybe
vev<i ingatlanhaszn6l6kt6l a kdzszolg6ltat6 sz6llft6eszk lzdhez rendszeresft ett, valamint az
egydb gyrijt6eddnyben

a) a telepiildsi hulladdk rendszeres begyrijtdse ds elszilll(tiisa,

b) ingatlanon dsszegytijt<itt ds akIzszolgitltat6 rendelkezdsdre bocs6tott lomhulladdk dvente
egyszer - a k6zszolgriltat6 6ltal meghatdrozott id6pontban ds helyen - tcirtdn6 begytijtdse ds
elszdllitdsa,

c) a begytijtdtt ds elsz6llitott telepiildsi hulladdk kezeldse, hasznosft6sra t<irtdno 6tad6sa,
firtalmatlanit6sa 6s elhe lyezdse,

d) a meghirdetett sz6llft6si napon elmaradt hulladdksz6llit6s 48 6r6n beli.ili p6tl6sa.

(2) A k1zszolgrlltat6 kdteles a gytijtoeddny kiiiritdsdt kimdletesen, az elvirhat6 gondossiiggal
vdgezni. A gyijt<ieddnyben okozott kirt ak<izszolgriltat6 tdrftdsmentesen kdteles kijavitani, ha
a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb5l k<ivetkezett be. A kdzszolg6ltat6 koteles az ebb6lLredo
javit6s id6tartam6ra helyettesfto gytijtoeddnyt biztositani, a javithatatlan eddnyt
tdritdsmentesen p6tolni.



(3) A kdzszolg6ltat6 ktiteles nyilvintartSst vezetni akdzszolgdtltat6st igdnybe vevokrol, a

bevont ingatlanokr 61, a kdzszolg6ltat6s sziineteltetds6r6l.

10.s

(l) A k6zszolg6ltat6 jogosult a hulladdk elszillitisdt megtagadni, ha

a) megiillapitja, hogy a gytijtoeddnyben kihelyezett hulladdk az iirftds, vagy a sziillftiis sor6n a

sziillftiist vdgzo szemdlyek dletdben, testi 6psdg6ben, egdszs6gdben, tovribb6 a begyiijto
j6rmtiben vagy berendezdsdben krirt okozhat, vagy a hasznosit6s, illetve kezelds soriin
v eszdly eztetheti a kdrnyezetet,

b) ha a kihelyezett gy,tijt6ed6ny mdrgez6, robban6, folydkony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot
tartalmaz, amely a telepiildsi hulladdkkal egyUtt nem gyrijtheto, nem sziillithat6, nem

ilrtalmatlanithat6, ds nem m in6siil tel eptil 6s i hu I laddkn ak.

(2) Akdzszolg6ltat6 a nyilv6ntartisavezetesehez jogosult kezelni azingatlanhasznfll6
termdszetes szemdlyi adatait ds lakcimdt.

Az ingatlanhasznil6 kiitelezetts6gei 6s jogai

11.$

(l) Az ingatlanhaszniil6 kdteles az ingatlaniin keletkezo vagy birtok6ba kertilt teleptildsi
hullad6kot az e rendeletben meghatirozott m6don vagy helyen gytijteni, tov6bbri
hasznosit6sdr6l vagy ilrtalmatlanit6srol gondoskodni. E kdtelezettsdg teljesftdse sor6n az

ingatlanhaszn6l6 k6teles:

a) torekedni arra,hogy az ingatlan6n keletkez6 hulladdk mennyisdg6t a lehet6 legkisebb
mdrtdkiire szor(tsa,

b) a teleptildsi hullad6kot - kiildnds tekinteffel a hulladdk tov6bbi kezeldsdre - az elszilllitbsra
val6 6tvdtelig gytijteni, t6rolni, ennek sor6n megfelelo gondoss6ggal elj6mi annak 6rdek6ben,

hogy a hulladdk m6sok lletlt,testi dpsdgdt,egeszseget dsj6 kdz€rzetet ne vesz6lyeztesse, a

termdszetes ds dpitett kdrnyezetet ne szennyezze, a novdny - 6s dllatvil6got ne k6rosftsa, a

kdzrendet 6s a kdzbiztons6got ne zav arja,

c) azingatlan6n keletkez6 teleptildsi hulladdk kezeldsdre az onkorm6nyzat 6ltal szervezett

kdzszolgilltat6st ig6nybe venni, ds a hulladdkot a begytijt6sre e rendeletben feljogosftott
klzszolgdltat6nak 6tadni.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 kdteles gondoskodni a gyiijtoeddny tiszt6ntart6sir6l,legalilbb 6vente

kdt alkalommal a fert6tlenitds6r6l, rendeltetdsszerihasznillatrir6l 6s kdrnyezet6nek

tisztintartdsdr6l.

(3) Ha a gytijt<ieddnyben olyan nedves hulladdkot helyeznek el, amely az eddnyben

dsszetdmdrdddtt vagy befagyott, vary az eddnyben l6v6 hulladdkot fgy 6sszepr6selt6k, hogy

emiatt az edlnyt nem lehet kitiriteni, az ingatlanhasznill6 aklzszolgdltat6 felhfv6s6ra kdteles

az edenyl iirithet6vd, ds haszn6lhat6v6 tenni.



@) Az ingatlantulajdonos, ha azingatlanhaszn6l6 szemdly6ben v6ltoz6s t6rt6nik vagy egydb
ok folyttin akdzszolgirltatrls igdnybev6teldre kdtelezettd v6lik, kdteles ezt atdnyt a

keletkezdsdt kiivet6en halad6ktalanul a ktizszolgtiltat6 r1szdre ir6sban bejelenteni.

(5) Az ingatlanhaszn6l6 k6teles a kdzszolgrlltat6 nyilvdntartds6nak vezetesdhez szUks6ges
term6szetes szemelyazonosft6 adatainak 6s lakcimdnek kdzszolg6ltat6 fel6 val6 k6zldsdre.

12.$

(l) Az ingatlanhaszn6l6 jogosult e rendelet rendelkezdseiszerint akdzszolgiltat6st ig6nybe
venn i, ann ak felt6teleiben tdrtdn6 v6ltoziisr6 I a v illtozdst megel6z6en drtesii lni.

(2) Az ingatlanhasznilo joga, hogy a hiztartdsiban keletkez6 hulladdkmennyisdg figyelembe
vdtel6vel e rendelet melldkletiben szereplo tfpuseddnyek kdzUl az illtala hasznillni kfv6ntat
kiviilassza.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 jogosult a k6zszolg6ltat6 nyilv6ntart6s6ban szerepl6 adatair6l
inform6ci6t kdmi.

A kiizszolgdltatrisi dij fizet6s6nek rendje

13.S

(l) A k6zszolg6ltat6si dij egytdnyezos.

(2\ Az Onkorm6nyzat l00Yo kdzszolg6ltat6si dijkedvezmdnyt biztosft a telepiildsen a
dij fi zetdsre kdtelezett mag6nszemdly ingatlanhaszn6l6knak.

(3) A dijkedvezmdnyben rdszesitettekr6l krizszolgrlltat6si dijdt aKoordinill6 Szerv
dijkedvezmdnyre vonatkozo szdmlilja alapjdn az Onkorm6nyzatfizeti meg havonta.

Adatszolgiltatdsi 6s nyilvintartrisi kiitelezetts6g

14.s

(l) Az adatkezelds celja a kozszolgriltat6ssal dsszefi.igg6en az ingatlanhaszn6l6 szemdlydnek
megillapitirsdhoz, azigyfdlszolg6lati feladatok ellitisdhoz, akdzszolgirltat6si dij
beszed6sdhez, ahittralek behajt6s6hoz sztiks6ges 6s arra alkalmas adatbinis l6trehoz6sa 6s
mtikddtetdse, valamint akdzszolgiltat6s kotelez6 igdnybevdtel6nek sziinetel6se esetdn annak
nyilvdntarttisa.

(2) Az ingatlannalrendelkez6, vagy aztbdrmilyen m6s jogcfmen haszn6l6 gazdrilkod6
szervezet kdteles eleget tenni a hulladdkkal kapcsolatos nyilviintartiisi ds adatszolg6ltatiisi
kdtelezettsdg6nek.

(3) A kdzszolg6ltat6st ig6nybe vev6 ingatlanhasznill6k nyilv6ntart6s6r6l a kdzszolg6ltat6
gondoskodik, ennek keretdben megteremti ds fenntartja az adatkezelds szemdlyi ds t6rgyi
felt6teleit, gondoskodik az adatok biztonsilgiir6l, meghatiirozza azokat az eljdrdsi szab6lyokat,
amelyek az adat- 6s titokvddelmi szab6lyok drvdnyre juttat6siihoz sztksdgesek.



(4) Akdzszolg6ltat6 nyilvintartils6ban a term6szetes szemdlyek esetdben a termdszetes
szemilyazonosit6 adatokat, valamint a lakcfmet tarthatja nyilv6n, ezeket az adatokatkezeli.

(5) A k6zszolg6ltat6 az igflnybevev6 szem6lyes adatait a szerzlddses viszony ldtrejdttdt6l
annak megsztindsdig, dijhiitral6k eset6n atartozits fenn6ll6srlig kezelheti. A jogviszony,yagy
d ij h6traldk m egsziin6sdt k6vet6en a kdzszolgilltat6 a kezelt adatokat m egsemm is fti.

ls.s

(l) A gazddlkod6 szervezet, a szolg6ltat6s igdnybevdteldre egydbkdnt kdtelezettek, valamint a

kdzszolgilltat6 kdz6tt a jogviszonyt a (2) bekezddsben meghat6rozott tartalmri szerz6d6s
alapozzameg.

(2) A kdzszo lg6ltat6s i g6nybevdtel 6ro I sz6 I 6 szerz tidds tartalm i e leme i :

a) a felek megnevezdse 6s azonosito adatai,

b) a kdzszolg6ltat6s igdnybevdtel6nek els6 napja,

c) a teljesitds helye,

d) a gytijtoeddnyek haszn6lat6nak jogcfme ds m6dja, iirtartalma 6s darabszdma,

e) az tiritds gyakoris6ga ds az tirftds ideje napok szerint,

f) a megrendel6 6ltal meghatirozott, az ingatlanon elorel6that6lag keletkezo hulladdk

mennyi s6 ge, amelyre a kdzszolgitltat6st a megrendel<l i gdnybe vesz i,

g) a kdzszolg6ltat6si d(j megfizet6sinek m6dja,

h) a szerzodds m6dosit6s6nak, felmond6s6nak feltdtelei,

i) az ir iny ad6 j ogszab6lyok m eghat 6r ozisa.

Z616 rendelkez6sek

6.S

(1)E rendelet 2018. m6rcius l. napj6n ldp hat6lyba.

(2)Hatdlyi./- veszti A telepi.ildsi szil6rd hullad6kkal kapcsolatos hulladdkkezel6si helyi
kdzszolgflltat6sr6l ds a kdztertiletek tiszt6n tartisir6l sz6l6 612004.(IV.30.) szdmrt
dnkorm6nyzati rendelet.

Lak6csa, 2018.02. 19.

Matydk fdaef s.k. Dr. Kdlmin Ldszlti s.k.

polgdrmester jegzd



A rendelet kihirdetve: Lak6csa, 2018.02.20.

Dr. Kdlmdn Ldszki s.k.

jegyzd



Mell6klet a 2 120 18.QL 20.) szdm ri iin ko rminyzati rend elethez

A szabvhnyos t6rol6 gytijtoeddny

Tipus gytijt6ed6ny: a korszeni pormentes gyrijt6s j6rmtiveihez kifejlesztett speci6lis,
szabvilnyositott t6rol6ed6nyek, amelyek tdrfogatuk ds anyaguk szerint kiil6nb<iz6 gytijtdsi ig6nyek
kiel6git6s6re alkalmasak.

Haszn6lhat6 tipusok a lakoss6g k<ir6ben: Gazdrilkod6 szervezetek, intezm5nyek kiirdben:

60literes (DnD l20literes (Dn{)
8Oliteres (DII.D 240literes (DII.{)

120 literes (Dn{) 1100 literes @fN)


