
Érvényes: 2023. január 9-től 

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 
55.300,-Ft                

(43.543 Ft + 27 % ÁFA) 

65.000,-Ft                  

(51.181 Ft + 27 % ÁFA) 

4 m3 
61.700,-Ft                

(48.583 Ft + 27 % ÁFA) 
72.600,-Ft                  

(57.165 Ft + 27 % ÁFA) 

6 m3 
76.500,-Ft                

(60.236 Ft + 27 % ÁFA) 
87.600,-Ft                 

(68.976 Ft + 27 % ÁFA) 

7 m3 

 

83.600,-Ft                

(65.827 Ft + 27 % ÁFA) 

95.100,-Ft                  

(74.882 Ft + 27 % ÁFA) 

8 m3 
89.500,-Ft                

(70.472 Ft + 27 % ÁFA) 

102.700,-Ft                  

(80.866 Ft + 27 % ÁFA) 

 

 

Tiszta építési törmelékként átvehető hulladékok: 

Megnevezés Azonosító kód Leírás 

Beton 17 01 01 
Kizárólag a tiszta beton, mely 
nem tartalmaz semmi egyéb 

anyagot 

Tégla 17 01 02 
Kizárólag a tiszta tégla, mely 
nem tartalmaz semmi egyéb 

anyagot 

Cserép és kerámiák 17 01 03 
Cserép, csempe, kerámia 

burkoló anyagok, semmi egyéb 
anyag 



Beton, tégla, cserép 
és kerámia frakció 

vagy azok keveréke 
17 01 07 

Beton, tégla, cserép és kerámia 
vegyes keverékén kívül semmi 

egyéb 

Föld és kövek 17 05 04 
Földet és követ tartalmazhat, 

semmi egyebet 

 
A legnagyobb átvehető méret 60cm x 60cm x 60cm! A megrendelő felelőssége, hogy a 

konténerbe ne helyezzenek az előzőekben leírtaktól  eltérő anyagot. Amennyiben a 

beszállításra kerülő hulladék 60 cm élhosszúságnál nagyobb darabokból áll vagy a hulladék a 

leírástól eltérő anyagot tartalmaz, úgy az túlméretesnek ill. szennyezettnek minősül. Ebben az 

esetben a hulladék átminősítésének, kezelésének, kézi válogatásának ill. gépi visszarakásának 

és más átvevőhelyre  történő átszállításának és elhelyezésének összes felmerült költsége a 

megrendelőt terheli. 

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      (33.071,-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 
             65.400,-Ft                  

(51.496 Ft + 27 % ÁFA)  

             74.800,-Ft                

(58.898 Ft + 27 % ÁFA) 

4 m3 

              

             72.000,-Ft                

(56.693 Ft + 27 % ÁFA) 
 

              

             82.200,-Ft                

(64.724 Ft + 27 % ÁFA) 
 



6 m3 
             86.700,-Ft                

(68.268 Ft + 27 % ÁFA) 

              

             97.300 Ft                

(76.614 Ft + 27 % ÁFA) 

7 m3 
             94.000,-Ft                

(74.016 Ft + 27 % ÁFA) 

              

             104.900,-Ft                

(82.598 Ft + 27 % ÁFA) 

8 m3 

              

             99.800,-Ft                

(78.583 Ft + 27 % ÁFA) 

             112.400,-Ft                

(88.504 Ft + 27 % ÁFA) 

 
Tiszta építési törmelékként átvehető hulladékok: 

Megnevezés Azonosító kód Leírás 

Beton 17 01 01 
Kizárólag a tiszta beton, mely 
nem tartalmaz semmi egyéb 

anyagot 

Tégla 17 01 02 
Kizárólag a tiszta tégla, mely 
nem tartalmaz semmi egyéb 

anyagot 

Cserép és kerámiák 17 01 03 
Cserép, csempe, kerámia 

burkoló anyagok, semmi egyéb 
anyag 

Beton, tégla, cserép 
és kerámia frakció 

vagy azok keveréke 
17 01 07 

Beton, tégla, cserép és kerámia 
vegyes keverékén kívül semmi 

egyéb 

Föld és kövek 17 05 04 
Földet és követ tartalmazhat, 

semmi egyebet 

 

A legnagyobb átvehető méret 60cm x 60cm x 60cm! A megrendelő felelőssége, hogy a 

konténerbe ne helyezzenek az előzőekben leírtaktól eltérő anyagot. Amennyiben a 

beszállításra kerülő hulladék 60 cm élhosszúságnál nagyobb darabokból áll vagy a hulladék a 

leírástól eltérő anyagot tartalmaz, úgy az túlméretesnek ill. szennyezettnek minősül. Ebben az 



esetben a hulladék átminősítésének, kezelésének, kézi válogatásának ill. gépi visszarakásának 

és más átvevőhelyre  történő átszállításának és elhelyezésének összes felmerült költsége a 

megrendelőt terheli. 
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      (39.764 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  46.600,-Ft             (36.693,-Ft + 27% ÁFA) 

Ft/konténer 

+Szállítás    42.000,-Ft              (33.071,-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  46.600,-Ft             (36.693,- Ft + 27% ÁFA) 

Ft/konténer 

+Szállítás    50.500,-Ft              (39.764 Ft + 27% ÁFA) 



Megjegyzés:     

1./ A konténereket színültig lehet megpakolni. 

 

   
 

2./ Elszállításkor a rakott konténer a helyszínen mérlegelésre kerül és a behelyezett 

súly szerint készpénzben fizetendő a hulladék elhelyezési díja és a szállítási díj. 

 

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

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

4./ 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 a hulladék  elhelyezési díja nélkül meg kell 

fizetni. 

 
 
 

 

 


