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Szentborb6s K6zs6g Onkormrinyzata Kepvisel6{esttiletenek 2/2018 (II.20.) 6nkorm6nyzati
rendelete
Hat6lyos:201 8-03-01.-t6l
Szentborb6s Kdzs6g Onkorm6.nyzata K6pvisel6testiilet6nek 212018 (II.20.) dnkorm6nyzati
rendelete
a telepiil6si hullad6kgazd6lkod6sr6l

Szentborb6s K6zs6g Onkormri.nyzata Kepvisel6 - testiilete a hulladdkr6l szol6 2012. 6vi
CLXXXV. tdrveny 88. $ (4) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjrin, a Magyarorsz6g
helyi dnkormrinyzatair6l s2616 201l. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban
meghat6rozott feladatkdrdben elj6rva a k<ivetkez6ket rendeli el:

A rendelet hatilya

r.s

(1) A rendelet hat6lya Szentborbr{s K6zs6g k6zigazgatesi teriileten a hullad6kgazdrilkod6si
kiizszolg6ltat6ra 6s a k6zszolg6ltatiist ig6nybe vev6 ingatlanhaszn6l6kra terjed ki.

(2) A rendelet hat6lya nem tajed ki a k6zertileten szervezett rendezv6ny sortin keletkezett

hullad6k t6rolris 6ra, sz llillsitra, arr6l a rendezv6ny szerveztije kdteles gondoskodni.

A kiizszolgiltatAs tartalma

2.S

(1) Az iinkorm6nyzalkozigazgatlsi teriilet6n - a Kaposmenti Hullad6kgazd6lkodasi

Onkorminyzati Trirsul6s 6ltal megk6t6tt kdzszolg6ltat6si szerz6d6s alapjan - a hullad6k

beg1nijt6s6t, szirllitlsfit, a hullad6k keze16s6t, iirtalmatlanitris6t 6s a hullad6klerak6
iizemeltet6s6t a D6l-Kom D6l-Dun6ntuli Kommunilis Szolg6ltat6 Nonprofit Korl6tolt
Felel6ss6gti T6rsas6g sz6khelye: 7 632 Pbcs, Sikl6si rit 52. (a tov6bbiakban: ktizszolg6ltat6)
vEgzi.

(2) A hullad6kgazdrilkod6si ktizszolg6ltat6s tartalmdban

a) az ingatlanhaszn6l6 6ltal a k6zszolg6ltat6 szrillit6eszk6zeihez rendszeresitett

gyiijt<ied6nyben, vagy a rendeletben megiel6lt egy6b m6don az ingatlanon gyujt6tt 6s a

k6zszolg6ltat6 rendelkez6s6re bocsetott telepiil6si hullad6k begytijt6s6re 6s rendszeres, vagy

alkalmi elszdllit6s6ra;

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

meghatiirozott idSpontban 6s helyen - t6rt6n6 gytijt6sre 6s a k6zszolg6ltat6 riltali

elsz6llit6stira;

c) az ingatlanon elkiil6nitetten gyiijt6tt hullad6k begyfijt6s6re 6s rendszeres elsziLllitrisdra;

d) az ingatlanon tisszegyiijt6tt zdldhulladdk rendszeres elsz6llitasara;

e) az a) - d) pontokban foglaltak szerint gyiijtdtt, begyujt<itt 6s elszallitott hullad6k

elhelyez6s6re, kezel6s6re 6s 6rtalmatlanit6s6ra terjed ki.



A kSzszolgdltatds elldtdsnak rendje 6s m6dja

3.S

(l) A hullad6kgazd6lkodfsi k6zszolg6ltat6s ig6nybev6tel6vel az ingatlanhaszn6l6 6s a
k6zszolgriltat6 k6z6tt a Ptk. k6zszolg6ltatrlsi szerz<id6sekre vonatkoz6 szab6lyai szerinti
szerz6d6ses jogviszony jtin l6tre. A jogviszonlrt term6szetes szem6ly ingatlanhaszn6l6
eset6ben akdzszolgiltatirs igdnybev6tel6nek t6nye, ig6nybev6telre k6telezett gazdasigi
t6rsas6g eset6ben a kdzszolg6ltat6val megk6t6tt szerzldes alapozza meg.

(2) Akdzszolgilltatds teljesit6s6nek feltdteleiben bek6vetkez6 v6ltoz6sokr6l a k6zszolg6ltat6
az ig6nybe vev6t ir6sban kdteles 6rtesiteni vagy helyben szok6sos m6don felhiv6s [tj6n
tdj6koztatni .

Veryes 6s elkiil6nitetten ryrfijtiitt hultad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

4.S

(1) Az ingatlanhaszn6l6 a telepiil6si vegyes hullad6kot a mell6kletben szerepl<i szabviinyos, az
ingatlanhasm6l6nril keletkezd hullad6kmennyis6gnek megfelel6 m6retii gytiit6ed6nyben
cyfijti.

(2) Az ingatlanhasznri{6 a telepiil6si vegyes hullad6k gJnijt6sere s zo19616 gybjt6d6ny
irlartalmirt ahiztartds6ban keletkez6 hullad6k becsiilt mennyis6g6r& ngyetlmue vitel6vel a
rendelet mell6klet6ben felsorolt ed6nym6retek kdztil v6lasahatja ki.

Q) Az ( I ) tekezd6sben szerepl6 gnijt6ed6nyen kiviil az ingatlanhasznriLl6 a telepiil6si papir,
miianyag 6s f6m hullad6kot a telepiil6si vegyes hullad6kt6l;lkiildnitetten gyi4ti az"oi .61.u
rendszeresitett, az ingatlanhaszn6l6n6l keletkez6 hullad6kmennyis6gnek niegielel6 m6retti
120 literes vagy 1100 literes, szabvrinyos k6k szinri gyiijtOed6nyben

(4) A gyujt6ed6ny beszerz6se, elhaszn6l6diis miatti javitrisa, p6tl6sa az ingatlanhaszn6l6
kdtelezetts6ge. A lakossdgi 6s gazdrilkod6 

"r"*"r"ii gyujt6ed6ny lehet sa]6t tulajdont, vagy a
kdzszolg6ltat6t6l b6relt.

(5) A gyujt6edeny kdzteriiletre csak z6rt fed6llel helyezhet6 ki. A hullad6kot a
gyiijt6edenyben rigy kell elhelyezni, hogy az, az ed6ty mozgat6sakor 6s tirit6sekor ne
sz6r6djon, valamint a g6pi iiritest ne akadilyozza.

(6) A kihelyezett gyiijt6ed6ny nem akad|ryozhatja a jirmii 6s gyalogos forgalmat 6s
elhelyezese egy6bk6nt sem jarhat baleset vagy k6rokoz6s vesz6lyenik ekiid6z6s6vel. Az
ingatlanhaszndl6 az ingatlanin tirolt gl ijt6ed6nyt f gy helyenei, hogy ahhoz rillatok vagy
illet6ktelen szem6lyek ne flqenek hozzit.

s.s

(1) Az ingatlanhaszndl6 a gyiijt6ed6nyt a kdzteriiletre csak a begyiijt6st megel6z6 napon
19.00 

9ra 
uldn, a beglnijtds napjriLn 6.00 6rriig helyezheti ki. A k<izsiolg6ltuti t uttuoei.gy.ilto

ed6nyek itu'it6s6t a begnijt6si napokon reggel hat 6s este hrisz 6 rakozitt v6gzi. a uffitis



napjiit a k<izszolg6ltat6 rlllapitja meg. A tulajdonos k<itelezetts6ge a hullad6k elsz6llitristinak
napjin, az elsz6llitist k6vet6en a glnijt6eddny tarol6si helyre tdrt6n6 visszahelyez6se.

(2) Belteriileten a vegyes hullad6kot a k6zszolg6ltat6 heti egy, az elkiildnitetten gyiijtdtt
hullad6kot k6thetente egy alkalommal sz6llitja el. Kiilteriileten a szolg6ltat6s ig6nybev6tele
nem k6telez6, az esetenkent megrendelt hullad6ksz6llit6s gyakoris6gdt a szerz6d6 felek
hatinozzik rneg. A k6zszolg6ltat6 az ingatlanhaszn 616 sztrtira a t6rgy6vet meg el6zi5 ev
utols6 napj6ig t6ritesmentesen gyfjt6si naptrirt biaosit, amely tartalmazza abegyrijtend6
hullad6k fajtajet 6s a begytjt6s id6pond6t.

(3) Az ingatlanhaszn6l6 a telepiildsi iiveg hullad6kot elktildnitetten gl ijti 6s a hullad6kgyujt6
szigeten helyezi el.

(4) Az ingatlanhaszn6l6 az elkiildnitetten gytijtdtt telepil6si papir, miianyag, fem 6s iiveg
hullad6kot a hullad6kgyiijt6 udvarban t6rit6smentesen leadhatja.

(5) A k6zszolg6ltat6 a hrlztartrisi hullad6kot k6teles a gyfijt6ed6nybe elhelyezhet6
mennyisdgen feliil is korldtlan mennyis6gben elszdllitani, ha a k6zszolg6ltat6 6ltal
rendszeresitett, a kdzszolg6ltat6nril megv6sdrolt miianyag zs6kban van elhelyezve a regisztr6lt
gyfjt6ed6ny mellett.

2'6ldhullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

6.S

(1) Az ingatlanhasznril6 a zdldhullad6k komposzt6l6sar6l els6sorban sajrit ingatlandn
gondoskodik.

(2) A nem komposztrilt zdldhulladdkot az ingatlanhaszn6l6 a gyujt6si naptilrban megadott
z6ldhullad6k-sz6llitAsi napot me gelozben legfeljebb l5 napon keresztiil elkiildnitetten gyiijti
6s a k6zszolg6ltat6 risz6re 6tadja.

(3) A (2) bekezd6sben meghatiirozott id6tartamon kiviil az ingatlanhaszndl6 a nem
komposztelt zdldhulladdkot a telepiilesi vegyes hullad6k c6lj6ra szolg6l6 gytijt6ed6nyben

Cyujti.

(4) A zdldhullad6kot a k<izszolg6ltat6 az alapszolg6ltat6s r6szek6nt szdllitja el a gyiijt6si
naptarban meghat6rozott napon, az ingatlanhaszn6l6 el6zetes ig6nybejelent6se alapjrin.

(5) A z6ldhullad6kot az ingatlanhasm6l6 6p 6s z n fbliazsil<ban, vagy k6tegelve helyezheti
ki.

Egy6b hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

7.S

(1) Elhaszn6l6dott gumiabroncsot, lakk- 6s fest6kmaradvrinyt, 6tkez6si olajat, faradt olajat,
n6v6nyv6d6 szereket, akkumul6tort 6s sztrazelemet, miianyag-, iiveg-, papirhullad6kot,
f6nycsdvet, izz6lirnpit 6s lomot a barcsi hullad6kgyiijt<i udvarban lehet (term6szetes szem6ly
ingatlanhaszn6l6 eltal t6rt6n6 besz6llitds eset6n t6rit6smentesen) elhelyezni.



(2) Az (l) bekezd6s szerinti hullad6k elhelyez6s6t a k<izszolg6ltat6 a lakoss6g r6sz6re a

horlaplfu kon6tett dijazrls szerint biztosida.

(3) A k6zszolg6ltat6 haszn6lhatatlann6 vrllt, nagyobb m6retri hriztart6si felszerel6si t6rgy,
britor 6s ery€b feleslegess6 v6lt ing6s6g elsz6llit6sara 6vente egy alkalommal lomtalanitiisi
akci6t szervez, a gyiijt6s hely6r6l, id6pond6r6l, a helyben szok6sos m6don a lakoss6got
t|j€koztatja.

A ktizszolg6ltat6s sziinetel6se

8.S

(1) Sziineteltethet6 a kdzszolgdltat6s igenybevaele azokon az ingatlanokon, amelyeken
folyamatosan legal6bb 60 napig senki sem tart6zkodik 6s emiatt hullad6k sem keletkezik.

(2) A sziineteltet6sre vonatkoz6 ig6nl legalSbb 30 nappal megel6z6en az ingatlan
tulajdonosa, haszn6l6ja irdsban bejelenti a k6zszolg6ltat6nak, aki azt nyilvantartiisba veszi 6s

az igitryl a kezd6 napot kdvetd szillitrist6l 6rv6nyesiti. A sziineteltet6s csak teljes h6napra
erv6nyesithet6.

(3) A sziinetel6s felt6teleiben v6ltozis kdvetkezik be, az ingatlan tulajdonosa, hasnii6ja ezt a
krizszolg6ltat6 r6szere halad6ktalanul, irrisban k6teles bejelenteni.

A k6zszolgdltat6 hullad6kgazd6lkoddsi kdzszolgiltatissal
kapcsolatos k6telezetts6gei 6s jogai

e.$

(1) A kdzszolg6ltat6 ktiteless6ge a k6zszolg6ltatris ig6nybev6tel6re k6teles, vagy azt ig6nybe
vev6 ingatlanhasznriLl6kt6l a k6zszolg6ltat6 sz llit6eszJr.dzdhez rendszeresiteft, valamint az

egy6b gyiijt6ed6nyben

a) a teleptil6si hulladdk rendszeres begyiijt6se 6s elsz6llitisa,

b) ingatlanon dsszegytijtdtt 6s a k6zszolgriltat6 rendelkez6s6re bocs6tott lomhullad6k 6vente
egyszer - a kdzszolgillat6 rlltal meghatrirozott id6pontban 6s helyen - t6rt6n6 begyiijt6se es

elsz6llit6sa,

c) a begyiijt6tt 6s elszrlllitott telepiil6si hulladdk kezel6se, hasznositriLsra t6rt6n6 5tad6sa,

6fi almatlanitAsa 6s elhelyez6se,

d) a meghirdetett sz6llit6si napon elmaradt hullad6ksz6llit6s 48 6ran beliili p6tl6sa.

(2) A kdzszolgitltat6 k6teles a gyfjt6ed6ny kiiirit6s6t kim6letesen, az elviirhat6 gondossiggal
v6gem| A gyrijt<ied6nyben okozott k6rt a k6zszolg6ltat6 t6rit6smentesen k6teles kijavitani, ha
a kri,rokozis neki felr6hat6 okb6l k6vetkezett be. A k6zszolgtltat6 k6teles az ebb6l ered6
javit6s id<itartamiira helyettesit6 gytijt6ed6nyt biztositani, a javithatatlan ed6nl
t6rit6smentesen p6tolni.



(3) A kdzszolg6ltat6 k6teles nyilvintart6st vezetni akiizszolg6ltattist igdnybe vev6kr6l, a
bevont ingatlanokr6l, a kdzszolgeltatas szi.ineteltet6sdr6l.

10.$

(1) A k6zszolg6ltat6 jogosult a hullad6k elsz6llit6s6t megtagadni, ha

a) meg6llapitja, hogy a gyrijt6eddnyben kihelyezett hullad6k az tirit6s, vagy a sz6llit6s sor6n a
szallitflst vegz6 szem6lyek 6let6ben, testi 6ps6g6ben, eg6szs6g6ben, tov6bb6 a begyiijt6
jrirmriben vagy berendez6s6ben kii.Lrt okozhat, vagy a hasznositiis, illetve kezel6s soriin
vesz6lyeztetheti a k6myezetet,

b) ha a kihelyezett gJ ijt6ed6ny m6rgez5, robban6, foly6kony, vesz6lyes, vagy olyan anyagot
tartalmaz, amely a telepiil6si hullad6kkal egyiitt nem glnijthet6, nem szillithat6, nem
rirtalmatlanithat6, 6s nern min6siil telepiil6si hullad6knak.

(2) A kdzszolg6ltat6 a nyilv6ntartisa vezet|s6hez jogosult kezelni az ingatlanhaszndl6
term6szetes szem6lyi adatait 6s lakcim6t.

Az ingatlanhaszn616 kdtelezetts6gei 6s jogai

11.S

(1) Az ingatlanhaszndl6 kdteles az ingatlaniin keletkez<i vagy birtok6ba keriilt telepiil6si
hullad6kot az e rendeletben meghatrirozott m6don vagy helyen gyiijteni, tov6bb6
hasznosit6sii.r6l vagy irtalmatlanit6sr6l gondoskodni. E kiitelezetts6g teljesit6se soriln az
ingatlanhasm6l6 kdteles:

a) t6rekedni arra,hogy az ingatlandn keletkez6 hullad6k mennyis6g6t a lehet6 legkisebb
m6rt6krire szoritsa,

b) a telepiil6si hullad6kot - kiiltin6s tekintettel a hullad6k tov6bbi kezel6s6re - az elsz6llit6sra
val6 6tv6telig gyiijteni, tirolni, ennek soriin megfelel6 gondoss6ggal eljri,rni annak 6rdek6ben,
hogy a hullad6k masok 6let6t, testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t 6s j6 k6zdrzet6t ne vesz6lyeztesse, a
term6szetes 6s 6pitett kdrnyezetet ne szennyezze, a ndveriy - es illatvil6got ne k6rositsa, a
kdzrendet es a k<izbiaonsiigot ne zavarja.

c) az ingatlan6n keletkez6 telepiil6si hullad6k kezel6s6re az dnkorm iu;yzat i\ltal szervezetl
k6zszolgdltat6st igenybe venni, 6s a hullad6kot a begyrijt6sre e rendeletben feljogositott
k6zszolg6ltat6nak 6tadni.

(2) Az ingatlanhasznifl6 k6teles gondoskodni a glnijt6eddny tiszt6ntart6s6r61, legal6bb 6vente
k6t alkalommal a fertStlenit6s6r6l, rendeltet6sszeni haszn6lat6r6l 6s k6myezet6nek
tiszt6ntart6s616l.

(3) Ha a gyiijt6ed6nyben olyan nedves hullad6kot helyeznek el, amely az ed6nyben
6sszet6m6rdd6tt vagy befagyott, vagy az ed6nyben l6v6 hullad6kot rigy 6sszepr6selt6k, hogy
emiatt az ed6nl nem lehet kiiiriteni, az ingatlanhasmSl6 a kdzszolgdltat6 felhiv6sii.ra k6teles
az ed6nyt iirithet6v6, 6s haszndlhat6vd tenni.



(4) Az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanhaszn6l6 szern6ly6ben viiltozis t6rt6nik vagy egy6b
ok folldn akdzszolgiitatAs ig6nybev6tel6re kdtelezett6 v6lik, kdteles ezt a tdnyt a
keletkez6s6t k6vet6en halad6ktalanul a k6zszolg6ltat6 r6sz6re ir6sban bejelenteni.

(5) Az ingatlanhaszn6l6 ktiteles a kiizszolgdltat6 nyilvintartasrlna& yezetesehez sziiks6ges
term6szetes szem6lyazonosit6 adatainak 6s lakcim6nek k6zszolgiltat6 fel6 val6 k6zl6s6re.

12.s

(1) Az ingatlanhaszn6l6 jogosult e rendelet rendelkezesei szerint a kiizszolgiltat6st igdnybe
venni, annak felt6teleiben tdrt6n6 v6ltoz6sr6l a vriltozrist megel<iz6en 6rtesiilni.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 joga" hogy ahiutartisflban keletkez6 hullad6kmennyis6g figyelernbe
v6tel6vel e rendelet melldklet6ben szerepl6 tipused6nyek kdzil az 6ltala haszn6lni kiv6ntat
kivrilassza.

(3) Az ingatlanhasznil6 jogosult a k6zszolg6ltat6 nllvrintart6s6ban szerepl6 adatair6l
inform6ci6t k6mi.

A kdzszolg6ltatisi dij fizet6s6nek rendje

13.S

(l) A kdzszolg6ltatasi dij egfl6nyez6s.

(2) Az dnkormrinyzat 100o/o kdzszolg6ltatdsi dijkedvezrn6nyt biztosit a telepiil6sen a
dijfi zet6sre kdtelezett mag5.nszern6ly ingatlanhaszn6l6knak.

(3) A dijkedvezrn6nyben r6szesitettekr6l k6zszolg6ltatasi dij6t a Koordinril6 Szerv
dijkedvezrn6nyre vonatkoz6 szixnlAja alapjin az Onkormrinyzat fizeti meg havonta.

Adatszolgiltatdsi 6s nyilvintartdsi kiitelezetts6g

14.$

(l) Az adatkezel6s c6lja a krizszolgdltatdssal 6sszefiigg6en az ingatlanhaszndl6 szem6ly6nek
meg6llapit6srihoz, az ijgyfllszolgrilati feladatok ell6t6srihoz, a k6zszolgriLltatrisi dij
beszed6s6hez, a h6tral6k behajt6srihoz sziiks6ges 6s arra alkalmas adatbrizis l6trehozrisa 6s
mrik6dtet6se, valamint a k6zszolg6ltattis kdtelez6 ig6nybev6tel6nek sziineteldse eset6n annak
nyilviiLntart6sa.

(2) Az ingatlannal rendelkez6, vagy aztbfurmilyen m6s jogcimen hasznSli gazddlkod6
szervezet ktiteles eleget tenni a hullad6kkal kapcsolatos nyilvantartasi 6s adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6g6nek.

(3) A kdzszolgdltat6st igenybe vev6 ingatlanhaszn6l6k nyilvtintart6s6r6l a kdzszolg6ltat6
gondoskodik, ennek keret6ben megteremti 6s fenntartja az adatkezel6s szem6lyi 6s trirgyi
felt6teleit, gondoskodik az adatok biztons6g6r6l, meghataro zza azokal az elj tisi szabilyokat,
amelyek az adat - 6s titokv6delmi szab6lyok 6rv6nyre juttat6sri.hoz sziiks6gesek.



(4) A krizszolgriltat6 nyilvrintart6s6ban a term6szetes szern6lyek eset6ben a term6szetes

szem6lyazonosit6 adatokat, valamint a lakcimet tarthatja nyilvrin, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A k6zszolg6ltat6 az ig6nybevev6 szem6lyes adatait a szerz6d6ses viszony l6trejdtt6t<il

annak megsziin6s6ig, dijh6tral6k eset6n a tartoz6s fenn6ll6s6ig kezelheti. A jogviszony, vagy

dijh6tral6k megsziiLnes6t kdvet<ien a k<izszolg6ltat6 a kezelt adatokat megsernmisiti.

1s.s

(1) A gazd{lkod o szewezel, a szolg6ltatds ig6nybev6tel6re egy6bkent k6telezettek, valamint a

k6zszolgriltat6 kdzritt a jogviszonyt a (2) bekezddsben meghatrirozott tartalmri szerz6d6s

alapozza meg.

(2) Aki)zszolglltatds ig6nybev6tel6r6l sz6l6 szerzod5s tartalmi elemei:

a) a felek megnevez6se 6s azonosit6 adatai,

b) a kdzszolgriltaris ig6nybev6tel6nek els6 napja,

c) a teljesit6s helye,

d) a gytijt<ied6nyek haszn6latanak jogcime 6s m6dja, iirtartalma 6s darabsz6ma'

e) az iirit6s gyakoris6ga 6s az tirit6s ideje napok szerint,

f) a megrendel6 6ltal meghatri.rozott, az ingatlanon el6rel6that6lag keletkez6 hullad6k

mennyii6ge, amelyre a k6zszolgiltat6st a megrendel6 ig6nybe veszi,

g) a k<izszolg6ltatasi dij megfizet6s6nek m6dja,

h) a szerz<id€s m6dosit6srinak, felmondrisri.nak felt6telei,

i) az iranyad6 jogszab6lyok meghatirozbsa-

Zri16 rendelkez6sek

16.$

(1)E rendelet 2018. marcius 1. napjan l6p hat6lyba.

(2) Hat6ly6t veszti A telepiil6si szilard hullad6kkal kapcsolatos hullad6kkezelesi helyi

kozszolgettat6srol 6s a kdzteriiletek tiszt6n tart6s6r6l s2616 612004.(1Y.30.) szirnt

dnkormdnyzati rendelet.

S zentborb6s, 2018. 02. 19.

Dudtis Jdnos Mtirknd s-k. Dr' Kdlmdn Ldszhf s'k'

polgrirmester jegtzd



A rendelet kihirdewe: Szentborbe s,2018. 02.20.

Dr. Kdlmtin Ldsrl6 s.k.

jeeYzo

Mel16klet a 212078.(l.ZO.l sz;mi tinkorm6nyzati rendetethez

Haszndlhat6 tipusok a rakossdg k6r6ben: Gazdiirkod6 szervezetek, int6zm6nyek k616ben:

A szabv5nyos tdro16 gyfijt6ed6ny

Tipus gyfijtded6ny: a korszer( pormentes gyfjt6s jdrm(veihez kifejlesztett specidlis, szabv6nyositott
tiirol6ed6nyek, ameryek t6rfogatuk 6s anyaguk szerint kiir6nbtiz6 gy0jt6si ig6nyek kier6gft6s6re
alkalmasak.

60 literes (DtN)

80 literes (DtN)

120 literes (DlN)

120 literes (DtN)

240 literes (DtN)

1100 literes (DtN)


