HULLADÉK UDVAROKBAN TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: DTkH Nonprofit Kft.) szolgáltatási
területéhez tartozó települések lakosai az alábbi hulladékudvarokban helyezhetnek el veszélyes és nem veszélyes
hulladékokat. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki felmutatja az
DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett
hulladékszállítási számláját igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).
Település

Cím

Albertirsa

2730 Albertirsa, Dánosi utca 1584/2 hrsz.

Cegléd

2700 Cegléd, Mizsei út.
(DTkH Nonprofit Kft. Telephelye mellett a Gerje
hídnál)
6000 Kecskemét, Felsőcsalános 01069/108 hrsz.
(Széles köz)

Kecskemét

6000 Kecskemét, Zöldike u. 13422/1 hrsz.
(régi Halasi út)

Monor

2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. végén.

Nagykőrös

2750 Nagykőrös, Kecskeméti út

Nyitva tartás:
Sze: 8:00 – 16:00 Szo: 8:00 – 16:00
H: 8:00–16:00 K: 8:00–18:00 Cs: 8:00–18:00 Szo: 8:00–14:00
Szerda: ZÁRVA Péntek: ZÁRVA Vasárnap: ZÁRVA

okt. 1 – febr. 28.: K - P: 8:00-16:00; Szo: 8:00-16:00;
(ebédidő: 12:00-13:00)
márc. 1 – szept. 30.: K - P: 9:00-17:00; Szo: 8:00-16:00;
(ebédidő: 12:00-13:00)
K - Szo: 7.30-16.00
okt.1 – márc. 31.: K - P: 8.00-16.00; Szo: 8.00-16.00
ápr.1 – szept. 30.: K - P: 9.00-17.00; Szo: 8.00-16.00

Elhelyezhető hulladékok fajtái
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Minőségi követelmény

Átvehető mennyiség/év

kis és nagy elektronikai hulladék (híradástechnikai berendezések,
háztartási kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, televíziók,
hűtő, mosó, mosogató szárító gép)

ép, összeszerelt

max 200 kg/év

lomhulladék

bútorfélék, textilruhafélék

max 1 m3/év

személyautó gumiabroncs

nincs

1 garnitúra/év

üveg csomagolási hulladék

kizárólag öblös üveg, csomagolási
hulladék

nincs mennyiségi korlát

egyéb, kevert (műanyag, papír, fém, tetra-pak, karton)
csomagolási hulladék

tiszta csomagolási hulladékok
keveréke

nincs mennyiségi korlát

zöld hulladék

egyéb hulladékkal nem
szennyezett

1 m3/év

lakossági építési törmelék (beton, tégla, cserép és kerámia
frakciók vagy azok keveréke)

egyéb hulladékkal nem
szennyezett

1 m3/év

használt sütő zsiradék, használt étolaj

tiszta, szennyeződésmentes

max 100 kg/év

fénycső izzó

ép állapotú

max 100 kg/év

festékek csomagolásai

növényvédő szerek csomagolásai

festék nem vehető át! Csak festék
csomagolási hulladék
növényvédő szer nem vehető át,
csak növényvédő szer csomagolási
hulladék (üres növényvédő szeres
doboz)

max 100 kg/év

szárazelem

nincs

max 100 kg/év

akkumulátor

ép, összeszerelt

max 100 kg/év

fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

egyéb hulladékkal nem
szennyezett

max 100 kg/év

HULLADÉKLERAKÓBA TÖRTÉNŐ HULLADÉK ELHELYEZÉSE
A DTkH Nonprofit Kft. üzemeltetése alá tartozó hulladéklerakókban, az alábbi nem veszélyes hulladékok
helyezhetők el, térítés ellenében. A telephelyen történő ártalmatlanítási díj fizetése készpénzben lehetséges, illetve
átutalással abban az esetben, ha az ügyfél előzetesen szerződést köt Társaságunkkal.
Hulladék típusa
2344 Dömsöd,
Vasút út hrsz.: 388/39.
Nyitva tartás:
H-P: 8:00 – 16:00

Ár

Kommunális hulladék (20 03 01)

19.900 Ft/tonna + ÁFA

Kitermelt talaj, föld és kövek (17 05 04)

13.800 Ft/tonna + ÁFA

Kevert építési és bontási hulladék (17 09 04)

13.800 Ft/tonna + ÁFA

Lom hulladék (20 03 07)

8.460 Ft/m3 + ÁFA

Biológiailag lebomló hulladék (20 02 01)

4.050 Ft/m3 + ÁFA

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 13.800 Ft/tonna + ÁFA
áron. A gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába tartozik, és a 19.900 Ft/tonna + ÁFA ár besorolás alá
tartozik.
6000 Kecskemét,
Kisfái 248. 0737/12 hrsz.
Nyitva tartás:
03.01-től – 09.30-ig
H-P: 6:00 – 18:00
Szo: 6:00 – 16:00
10. 01-től - 02. 28-ig
H-P: 6:00 – 17:00
Szo: 6:00 – 16:00

Hulladék típusa

Ár

Kommunális hulladék (20 03 01)

14.740 Ft/tonna + ÁFA
Építési-bontási hulladékok

Kitermelt talaj, föld (17 05 04)

1.500 Ft/tonna + ÁFA

Beton (17 01 01)

1.500 Ft/tonna + ÁFA

Beton, tégla, cserép keveréke (17 01 07)

1.500 Ft/tonna + ÁFA

Az építési-bontási hulladék esetében kizárólag a beton, tégla, cserép és föld behozatala lehetséges 1.500 Ft/tonna + ÁFA áron.
A gipszkarton és a hungarocell kommunális hulladék kategóriába tartozik, és a 14.740 Ft/tonna + ÁFA ár besorolás alá
tartozik.
Tilos a hulladéklerakón veszélyes hulladék, továbbá a fenti táblázatban említett hulladéktípusoktól eltérő hulladékok
elhelyezése, például: autógumi, elektronikai háztartási hulladék, hullámpala, stb.

EGYÉB HULLADÉKLERAKÓK
Ár
Hulladék típusa
Hírös
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, hrsz.:1622/8.

Nyitva tartás:
H-P: 7:00 – 17:00
Szo: 8:00-17:00

Minőségi követelmény

lakossági

ipari

10,8 Ft/kg + ÁFA

15,0 Ft/kg + ÁFA

10,8 Ft/kg + ÁFA

15,0 Ft/kg + ÁFA

Egyéb települési
hulladék, kevert is
(20 03 01)
Lom hulladék
(20 03 07)
Föld és kövek
(17 05 04)
Beton, tégla, cserép,
kerámia
(17 01 07)
(17 01 01)
(17 01 02)

homogén, egyéb jellegű hulladékot nem
tartalmazhat

1,0 Ft/kg + ÁFA

1,0 Ft/kg + ÁFA

homogén, 50 cm alatti befoglaló
méretű, vasalásmentes, egyéb jellegű
hulladékot nem tartalmazhat

3,1 Ft/kg + ÁFA

3,1 Ft/kg + ÁFA

Kevert építkezési és
bontási hulladékok
(17 09 04)

kis mértékben, kb. 5%-ban tartalmazhat
az építkezések során keletkező egyéb
jellegű hulladékokat (fa, műanyag,
szigetelőanyag, stb.)

6,2 Ft/kg + ÁFA

6,2 Ft/kg + ÁFA

Izsák-Kom Kft.
6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.
Nyitva tartás:
Nyári időszámítás:
H-P: 6:00 – 18:00; Szo: 6:00 – 14:00
Téli időszámítás:
H-P: 6:00 – 17:00; Szo: 6:00 – 13:00

veszélyes összetevőket nem tartalmazó
háztartásokban keletkező hulladék

Hulladék típusa
Kommunális jellegű hulladék
Törmelék (beton, tégla, cserép, vályog)
Tiszta föld

Ár
12.000 Ft/tonna + ÁFA
1.500 Ft/tonna + ÁFA
Ingyenes

