
Érvényes: 2022. január 06-tól 

Nyitott konténerben történő hulladékszállítás 

(Kihelyezés, szállítás, elhelyezés) 

 

Telephelytől 15 km-en belüli szállítás esetén: 

(Agárd, Gárdony, Dinnyés, Velence, Pázmánd, Zichyújfalu, Kápolnásnyék, 

Nadap) 
  

tiszta építési törmelék 
zöldhulladék 

  0,5 t/m3 súlyhatárig 

3 m3 
             38.800,-Ft                

(30.551,-Ft + 27 % ÁFA) 

             53.000,-Ft                

(41.732,-Ft + 27 % ÁFA) 

4 m3 
             43.100,-Ft                

(33.937,-Ft + 27 % ÁFA) 

             60.600,-Ft                

(47.717,-Ft + 27 % ÁFA) 

6 m3 
             52.900,-Ft                

(41.654,-Ft + 27 % ÁFA) 

             75.600,-Ft                

(59.528,-Ft + 27 % ÁFA) 

7 m3 
             57.700,-Ft                

(45.433,-Ft + 27 % ÁFA) 

             83.100,-Ft                

(65.433,-Ft + 27 % ÁFA) 

8 m3 
61.600,-Ft                

(48.504,-Ft + 27 % ÁFA) 

90.700,-Ft                  

(71.417,-Ft + 27 % ÁFA) 

 
Tiszta építési törmelék: beton, tégla, cserép és kerámia vagy ezek keveréke, föld és kövek 

vagy ezek keveréke; mely nem tartalmazhat: fa, fém, papír, műanyag, szigetelőanyag és 

egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagot 

Zöldhulladék (kerti hulladék): ág, nyesedék, termelt haszonnövények maradványai laza 

(nem tömörített) formában; mely nem tartalmazhat: nagy átmérőjű fatörzset, tuskót 

Megjegyzés:  

1./ A konténereket színültig lehet megpakolni.   

2./ A díj három nap rendelkezésre állást tartalmaz, az ezt követő napok után 3.500,- 

Ft/nap (2756,-Ft+ÁFA) díj kerül felszámításra.  

3./ Amennyiben a szolgáltató a megrendelőnek a szolgáltatást biztosítja, azaz a megrendelés 

helyszínén megjelenik és a megrendelő a szolgáltatást nem veszi igénybe, azaz a szállítás 

meghiúsul, akkor  a konténer kiszállítási  díját      (23.622,-Ft + 27 % ÁFA) a hulladék  

elhelyezési díja nélkül meg kell fizetni. 

 
 

 

 

 

 



 
Telephelytől 15 km-en túli szállítás esetén: 

(Baracska, Kajászó, Vál, Tordas, Gyúró, Martonvásár, Tabajd, Alcsútdoboz) 

 

  
tiszta építési törmelék 

zöldhulladék 

  0,5 t/m3 súlyhatárig 

3 m3 
             47.900,-Ft                  

(37.717,-Ft + 27 % ÁFA) 

             62.300,-Ft                

(49.055,-Ft + 27 % ÁFA) 

4 m3 
             52.300,-Ft                

(41.181,-Ft + 27 % ÁFA) 

             69.700,-Ft                

(54.882,-Ft + 27 % ÁFA) 

6 m3 
             62.100,-Ft                

(48.898,-Ft + 27 % ÁFA) 

             84.800,-Ft                

(66.772,-Ft + 27 % ÁFA) 

7 m3 
             66.900,-Ft                

(52.677,-Ft + 27 % ÁFA) 

             92.400,-Ft                

(72.756,-Ft + 27 % ÁFA) 

8 m3 
             70.800,-Ft                

(55.748,-Ft + 27 % ÁFA) 

             99.900,-Ft                

(78.661,-Ft + 27 % ÁFA) 

 
Tiszta építési törmelék: beton, tégla, cserép és kerámia vagy ezek keveréke, föld és kövek 

vagy ezek keveréke; mely nem tartalmazhat: fa, fém, papír, műanyag, szigetelőanyag és 

egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagot 

Zöldhulladék (kerti hulladék): ág, nyesedék, termelt haszonnövények maradványai laza 

(nem tömörített) formában; mely nem tartalmazhat: nagy átmérőjű fatörzset, tuskót 

 
Megjegyzés:  

1./ A konténereket színültig lehet megpakolni.   

2./ A díj három nap rendelkezésre állást tartalmaz, az ezt követő napok után 3.500,- 

Ft/nap (2756,-Ft+ÁFA) díj kerül felszámításra.  

3./ Amennyiben a szolgáltató a megrendelőnek a szolgáltatást biztosítja, azaz a megrendelés 

helyszínén megjelenik és a megrendelő a szolgáltatást nem veszi igénybe, azaz a szállítás 

meghiúsul, akkor  a konténer kiszállítási  díját      (29.921,- Ft + 27 % ÁFA) a hulladék  

elhelyezési díja nélkül meg kell fizetni. 
 

 



 

Kevert építési-bontási hulladék ("szennyező" anyagot - papír, fém, műanyag, fa stb. - is 

tartalmazó építési-bontási hulladék) veszélyes hulladék nélkül 

 

I. / Telephelytől 15 km-en belüli szállítás esetén: 

  

(Agárd, Gárdony, Dinnyés, Velence, Pázmánd,  Zichyújfalu, Kápolnásnyék, Nadap) 

Fizetendő 

 

Ft/tonna 

 

Hulladék elhelyezési díja  41.100,-Ft             (32.362,-Ft + 27% ÁFA) 

Ft/konténer 

+Szállítás    30.000,-Ft              (23.622,-Ft + 27% ÁFA) 

 

II./ Telephelytől 15 km-en túli szállítás esetén: 

 

(Baracska, Kajászó, Vál, Tordas, Gyúró, Martonvásár, Tabajd, Alcsútdoboz) 

Fizetendő 

 

Ft/tonna 

 

Hulladék elhelyezési díja  41.100,-Ft             (32.362,-Ft + 27% ÁFA) 

Ft/konténer 

+Szállítás    38.000,-Ft              (29.921,-Ft + 27% ÁFA) 

 

A hulladék elszállíítás díját két részben kell megfizetni: 

1.  A konténer kihelyezésekor a megrendelőnek vagy megbízottjának a helyszínen kell 

tartózkodnia, az üres konténert át kell vennie és a szállítási díjat készpénzben meg kell 

fizetnie. 

2. Elszállításkor a rakott konténer a helyszínen mérlegelésre kerül és a behelyezett súly szerint 

készpénzben fizetendő a hulladék elhelyezési díja. 

A díj három nap rendelkezésre állást tartalmaz, az ezt követő napok után 3.500,- Ft/nap 

(2756,-Ft+ÁFA) díj kerül felszámításra. 

 
 
 
 

 

 
 


