A VESZÉLYES HULLADÉKOK ÁTVÉTELI RENDJE
A VESZÉLYES HULLADÉKOK LEADÁSÁNAK HELYSZÍNE:

•
•

TAHI településrészen a hídfeljáró, Gazdabolt mellett kialakított átvevőpont
TÓTFALU településrészen a Szabadság út 0139 hrsz., a volt Eperfelvásárló
telep területén kialakított átvevőpont
A VESZÉLYES HULLADÉKOK LEADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

•

2022. MÁJUS 7., SZOMBAT (08:00-12:00)

A veszélyes hulladékok olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek veszélyt jelentenek az élővilágra, természetre és az
emberi életre, ezért ezek szelektív gyűjtése kiemelten fontos.
A veszélyes hulladékot nem lehet lerakni, hanem kézből kézbe kell átadni a begyűjtést végzőknek az adott
időpontban és helyszínen. Csak az érintett település állandó vagy üdülőövezeti lakosai (természetes személyek
ingatlanhasználók) adhatnak le veszélyes hulladékot. A vállalkozásból, ipari tevékenységből (nem természetes személy
ingatlanhasználótól) származó veszélyes hulladékok nem adhatók le. A jogosultságot és a mennyiségeket az átvevő
munkatársak a helyszínen ellenőrzik, Tahitótfalun bejelentett lakcímmel (állandó vagy ideiglenes) rendelkező
ingatlanhasználó esetében lakcímkártya és díj befizetését igazoló dokumentum (csekk, átutalási igazolás) felmutatása
szükséges, üdülőövezetiek esetén pedig fogyasztási helyet igazoló számla, illetve a díj befizetését igazoló dokumentum
(csekk, átutalási igazolás) felmutatása szükséges. A gyűjtőponton leadható veszélyes hulladékok típusait és a leadható
hulladékok mennyiségeit az alábbi táblázat tartalmazza:

A lomtalanítással egybekötött veszélyeshulladék-gyűjtéskor leadható veszélyes hulladékok
jegyzéke, az egyszeri alkalommal leadható mennyiségek megjelölésével

A hulladék fajtája

Leadható mennyiség

Toner

3 db

Fáradtolaj (ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó
motor-, hajtómű- és kenőolajok)
(zárt edényben vagy flakonban kérjük hozni, áttöltésre nincs
lehetőség)

5 liter

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladékok (pl. festékes, olajos
műanyag edények, fém edények, dobozok, flakonok). (Szennyezett
műanyag fóliákat nem!)
Hajtógázas (spray) palackok
Egyéb szigetelőanyagok (kátrányos hullámlemez)
Azbesztet tartalmazó építőanyag (azbesztes pala)

5 kg
1 kg
20 kg
40 kg

Növényvédőszerek

5 liter vagy kg

Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer maradékok
(mosószer, öblítő, háztartási tisztítószerek)

5 kg

Étolaj (zárt edényben vagy flakonban kérjük hozni, áttöltésre nincs
lehetőség)

10 liter vagy 10 kg.

Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, oldószerek

20 liter vagy 20 kg

Gyógyszerek

1 kg

