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        Szelektív hulladékbegyűjtés- és szállítás járatterve 

- Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás településein – 

 

 

Körzet Nap Település 

1. Minden hónap 1. szerdai 

napja 

Dorog, Kesztölc, Piliscsév 

2. Minden hónap 2. szerdai 

napja 

Csolnok, Dág, Leányvár, Úny 

3. Minden hónap 3. szerdai 

napja 

Annavölgy, Bajna, Epöl, Máriahalom, Nagysáp 

4. Minden hónap 4. szerdai 

napja 

Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró 

A szolgáltató a változtatás jogát fenntartja! 

Társaságunk a Dorogi Kistérség 15 településén- közel 15.000 ezer ingatlannál- végez térítésmentesen 

szelektív (elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék) hulladékbegyűjtést- és szállítást minden hét szerdai 

napján, a térségi településeket körzetekre osztva.  Havonta egy alkalommal lehetőség van a szelektíven 

gyűjtött frakciók elszállítatására az előre meghirdetett szállítási napon.  

A haszonanyagokat bármilyen áttetszőbb zsákban elszállítja Társaságunk.  

Irodánkban (2510 Dorog, Bécsi út 71.) térítésmentesen tudunk biztosítani „Vertikál” emblémával ellátott 

szelektív hulladékgyűjtő zsákot, mely átvehető ügyfélfogadási napon (szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00). 

Ügyfélfogadási napon kívül az épület portáján hétköznap- 08:00-12:00-ig és 13:00-16:00 óráig. 

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése 

Az ingatlanhasználóknak csak annyit kell tenniük, hogy az elszállítás napján reggel 06:00 óráig a 

megszokott módon (bekötött zsákban) kihelyezi az ingatlana elé az elkülönítetten gyűjtött anyagokat. 

Papír:  

Elszállítása: bármilyen áttetszőbb zsákban, vagy kötegelve (fekete zsákban nem kerül elszállításra) 

Gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva 

- kartondoboz, hullámpapír 

- élelmiszerek- és kozmetikai cikkek papírdobozai 

- színes- és fekete- fehér újság, szórólap, prospektus, telefonkönyv 

- irodai papír, füzet 

- Tetra Pak dobozok (tejes és üdítős dobozok) 

 

Nagyon fontos, hogy a papír ne legyen szennyezett, zsíros, olajos, vegyszeres. A műanyag borítású 

füzetek, mappák, nejlonborítású könyveket szintén nem lehet a gyűjtőzsákban elhelyezni. 
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Műanyag: 

Elszállítása: bármilyen áttetszőbb zsákban 

Gyűjtési módja: kiöblítve, laposra taposva, áttetszőbb zsákban 

- üdítős, ásványvizes PET palackok 

- kiöblített kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (samponos, öblítős, 

mosogatószeres) és azok lecsavart kupakjai 

- háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyor, tasakok, csomagoló fóliák stb) 

Tilos a szelektív frakció közé  

    - zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett flakont  

    - tejes, joghurtos poharat, margarinos dobozt 

    - élelmiszer maradványt tartalmazó műanyagot 

    - hungarocellt, CD- lemezt, magnó- és videó kazettát elhelyezni. 

 

 

Fontos információ 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektíven gyűjtött haszonanyagokat az előre meghirdetett 

napon, a megszokott módon - reggel 6 óráig- szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan előtti 

közterületre oly módon, hogy a zsákok jól látható helyen legyenek elhelyezve és a közlekedés 

biztonságát ne veszélyeztesse, valamint közterületet ne szennyezze.  

 

A szelektív hulladékbegyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett zsákokat nem áll módunkban 

elszállítani, járművet nem fordítunk vissza, illetve kiemelten kérjük, hogy a munkavégzésünk 

folyamatos, zavartalan és balesetmentes ellátása érdekében a szállító járművet semmilyen esetben ne 

közelítsék meg! 

 

További információ: www.kommunaljunk.hu 

 

Dorog, 2016. június 1.  
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