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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! 

Szelektív tájékoztató 

Milyen haszonanyag frakciókat gyűjthetek szelektíven? 

Társaságunk a Dorogi Térség településein házhoz menő rendszerben biztosítja a műanyag- és fém 

valamint a papír hulladék elszállítását.  

Milyen zsákban helyezhetem ki a szelektív hulladékokat? 

A szelektív haszonanyagok bármilyen áttetszőbb zsákban kihelyezhetőek az adott szelektív szállítási 

napon. A fekete zsákban elhelyezett frakciók NEM kerülnek elszállításra. (akadályozza a beazonosítást) 

A térítésmentesen biztosított szelektíves zsákokat hol és mikor vehetem át? 

A VERTIKÁL emblémával ellátott szelektíves hulladékgyűjtő zsákokat az Ingatlanhasználók a 

Kommunál-JUNK Kft. (szállítás) -Dorog, Bécsi út 79-81. sz (Polgármesteri Hivatal) alatti irodájában 

vehetik át díjmentesen az alábbi nyitvatartási időben az ügyfélszolgálatunkon vagy a portán. 

Hétfő- Csütörtök: 08:00-12:00 és 13:00-16:00 

Péntek: 08:00-12:00 

 

GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

MŰANYAG- ÉS FÉM HULLADÉK 

  

Elszállítás: bármilyen áttetszőbb zsákban 

 Gyűjtési módja: tisztán, laposra taposva 

 

Gyűjthető:  

- üdítős, ásványvizes PET palackok (PET) 

- kiöblített kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (samponos, öblítős, 
mosogatószeres) és azok lecsavart kupakjai (HDPE) 

- háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyor, tasakok, csomagoló fóliák stb) (LDPE) 
- tejfölös, joghurtos, margarinos, fagylaltos dobozok (PP) 

- öblített alumínium italos dobozok (sörös és üdítős) 

- tiszta alufólia 

- tisztára mosott konzerves dobozok 
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Nem helyezhető el a zsákban: 

- zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett flakon 

- élelmiszer maradványt tartalmazó műanyag 

- egyéb műanyagnak ítélt hulladékok (pl.: játékok, konyhai műanyag eszközök, kaspók, 

slag, medence, műanyag borítások) 

- hungarocell, CD- lemez, magnó- és videó kazetta 
 

PAPÍR HULLADÉK 

 

Elszállítás: bármilyen áttetszőbb zsákban vagy kötegelve 

 Gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva 

 

Gyűjthető: 

- 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) 

 

Nem helyezhető el a zsákban: 

- szennyezett, zsíros (pl.: pizzás doboz), olajos, vegyszeres papír  

- műanyag borítású füzetek, mappák 

- nejlon borítású könyvek 

- használt papír zsebkendő és konyhai kéztörlő 

- ételfutáros hungarocell és papírdoboz 

 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 a 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! 

Köszönjük! 

www.kommunaljunk.hu 

ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu 
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