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Ajka hulladékudvar 

Ajka - Úrkút úttól északra mintegy 150 méterre kezdődő völgyben, Ajka várostól kb. 1.5 km 
távolságra, a város északi - északkeleti irányában helyezkedik el. A telep helyrajzszáma 039, 
az összes területe 11.5 hektár, ahol több üzemegységünk is található. 

A telep nyitvatartása: hétfőtől - péntekig: 7:00 órától - 13:00 óráig 

A hulladékudvar gyűjtőkörzete: 
Az Avar Ajka Nonprofit Kft szolgáltatási területéhez tartozó települések: 
Adorjánháza, Ajka, Apácatorna, Bakonyjákó, Bakonypölöske, Bodorfa, Borszörcsök, Csögle, 
Dabrony, Dáka, Devecser, Döbrönte, Egeralja, Farkasgyepű, Ganna, Gyepükaján, Halimba, 
Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kislőd, Kispirit, Kiscsősz, Kolontár, 
Külsővat, Magyarpolány, Marcalgergelyi, Nagyalásony, Nagypirit, Nemeshany, Nemesszalók, 
Németbánya, Noszlop, Nyárád, Nyirád, Oroszi, Öcs, Pápadereseke, Pápasalamon, 
Pusztamiske, Somlóvecse, Szőc, Tüskevár, Úrkút, Vid, Vinár 
 
A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kezelésében lévő települések: 

 Barnag, Mencshely, Nagyvázsony, Pula és Vöröstó természetes személy ingatlanhasználói 
részére a személyautógumi és elektronikai hulladék díjmentes átvételét abban az esetben 
tudjuk biztosítani, ha a jogosultságot az utolsó közszolgáltatási számla és befizetési igazolás, 
valamint a szerződött partner személyigazolványa bemutatásával igazolja 

Hulladékudvar: ahol az érvényes hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező ügyfeleinktől 
több hulladékfajtát díjmentes átveszünk. 

- személyautógumi (háztartásonként évente egyszer, 4 db ingyenesen, a továbbiak díj 
ellenében), 
- elektronikai hulladék (évente legfeljebb 2 alkalommal, összesen maximum 300 kg/háztartás 
díjmentesen, a további mennyiség díj ellenében, ha ép állapotú, nincs szétszedve, széttörve) 
- kertihulladék, (háztartásonként évente egyszer, maximum fél köbméter ingyenesen, ennél 
több díj ellenében), 
- lom hulladék (háztartásonként évente egyszer, maximum fél köbméter ingyenesen, ennél 
több díj ellenében, amennyiben más díjmentes lomtalanítási lehetőséget nem vett igénybe 
adott évben) 
- építési, bontási hulladék (háztartásonként évente egyszer, maximum fél köbméter 
ingyenesen, ennél több díj ellenében) átvételére van lehetőség. 

Az ingyenes átvételi lehetőséget azon lakossági ügyfeleinknek tudjuk biztosítani, akik 
nyilvántartásunkban szerepelnek és nincs hulladékgazdálkodási díjhátralékuk. Ezt a 
beszállítás során kollégáink ellenőrzik, így javasoljuk, hogy elérhetőségeinken keresse 
Ügyfélszolgálatunkat és egyeztesse egyenlegét. 
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AVAR AJKA" Nonprofit Kft.                                                                      

Hulladékudvar/átrakó hulladékátvételi díjai 2021. 

január 01-től                                                                                

Megnevezés HAK 

kód 
Átvételi követelmények  

Elektronikai hulladék 20 

01 

36 

elektronikai hulladékot térítésmentesen 

átveszünk évente két alkalommal, ha van a 

lakosnak közszolgáltatási szerződése, és nincs 

tartozása (max. 300 kg/év) 

Ha a 300 kg-on felül vagy gazdálkodó 

szervezet szeretne hulladékot elhelyezni a 

hulladékudvarban, akkor annak díja 236 

Ft/Kg + ÁFA (br. 300 Ft/kg) "AVAR AJKA" 

Nonprofit Kft. 

számláz 

Biológiailag lebomló 

hulladék 

20 

02 

01 

0,5 m3 (max. 250 kg) zöld hulladékot 

térítésmentesen átveszünk évente két 

alkalommal, ha van a lakosnak közszolgáltatási 

szerződése, és nincs tartozása. 

Ha a 0,5 m3-en (250 kg-on) felül szeretne 

hulladékot elhelyezni a hulladékudvarban, 

akkor annak díja 5.720 Ft/m3+ÁFA (br. 7.264 

Ft/m3) "AVAR AJKA" Nonprofit Kft. 

számláz 

Termékként tovább nem 

használható gumiabroncs 

16 

01 

03 

évente 4 db-ig térítésmentesen 

(személyautó méret, 19 coll) átveszünk, ha van 

a lakosnak közszolgáltatási szerződése, és 

nincs tartozása. 

4 db-on felül lakosságnak  37 Ft/kg +ÁFA (br. 

47 Ft/kg), közületnek 236 Ft/kg + ÁFA (br. 

300 Ft/kg) "AVAR AJKA" Nonprofit Kft. 

számláz 

Beton 17 

01 

01 

0,5 m3 (max. 750 kg) inert hulladékot 

térítésmentesen átveszünk évente egy 

alkalommal, ha van a lakosnak közszolgáltatási 

szerződése, és nincs tartozása. 

 

Tégla 17 

01 

02 

Cserép és kerámiák, 

Beton, tégla, cserép és 

kerámia frakció vagy azok  

17 

01 

03 

keveréke, amely 

különbözik a 17 01 06-tól 

17 

01 

07 

Üveg 17 

02 

02 

 

 

 

 

 

ÁTRAKÓ ÁLLOMÁS 

Lom 

hulladék  

20 

03 

07 

0,5 m3 (max. 300 kg) lom hulladékot térítésmentesen átveszünk évente egy 

alkalommal, ha van a lakosnak közszolgáltatási szerződése, és nincs tartozása. 
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Balatonalmádi Hulladékudvar 

1. A hulladékudvar elérhetősége: 

• 8220, Balatonalmádi, Szabolcs u. 4. 

• tel: 06 70 375-5323 

• e-mail: bamerleg@ebhkft.hu 

• Nyitva tartás (2022.06.01-től) 

A napi zárás elvégzése miatt a hulladékudvarba hulladékot a zárást megelőző negyed óráig 

lehet behozni. 

 

A hulladékudvar üzemeltetője: ÉBH Nonprofit Kft.  
 

Hulladékudvar gyűjtőkörzete: 

• Balatonalmádi, Alsóörs, Lovas, Balatonfűzfő, Királyszentistván. 
 

Gazdálkodó szervezetektől kizárólag tiszta, egyéb hulladékkal nem szennyezett zöld 

hulladékot veszünk át az alábbiak szerint: 

• csak előre bejelentéssel és időpontfoglalással a +36 20 322 3085 telefonszámon, 

• max. 5 m3/nap mennyiségig, 

• 27 Ft/kg díj ellenében, 

• lágy szárú: zsákolva,  

• fás szárú: kötegelve max. 8 cm átmérőjű 1 m hosszú nyesedék, 

Földet, gyökérzetet nem veszünk át! 

Nagy mennyiségű (5 m3 feletti) zöldhulladékkal, kérjük, a Balatonfüredi Komposztáló Telepet 

keressék (Balatonfüred, Aszófői út, 087/1 hrsz.)! 

 
A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját 

és az esedékes közszolgáltatási díjnak a Koordináló Szerv felé történő megfizetését igazoló 

bizonylat másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.   

Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szíveskedjenek, az igazolványok 

hiányában, – a hatályos jogszabályok előírásai értelmében – az átvételt meg kell tagadnunk. 

 

 
 

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00 

Kedd:  zárva 

Szerda: 8.00-12.00, 12.30-16.00 

Csütörtök: zárva 

Péntek: 8.00-12.00, 12.30-16.00 

tel:06
mailto:bamerleg@ebhkft.hu
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A hulladékudvarban csak hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett 

hulladékokat veszünk át az alábbiak szerint: 

LAKOSSÁG 

HULLADÉK TÍPUSA ÁTADHATÓ MENNYISÉG, bruttó 

átvételi díj 2022.06.01-től 

 

ZÖLDHULLADÉK 

tiszta, egyéb hulladékkal nem szennyezett kerti 

zöldhulladék:  

• lágy szárú: zsákolva,  

• fás szárú: kötegelve max. 8 cm átmérőjű 1 
m hosszú nyesedék 
 

Földet, gyökérzetet nem áll módunkban fogadni! 

 

150 kg/év/háztartás, ezen felül: 

27 Ft/kg  

(max. 3m3/nap) 

LOMHULLADÉK 35 Ft/kg * 

ÉPÍTÉSI BONTÁSI HULLADÉK (telefonos 
időpontfoglalás javasolt) 

• tiszta (beton, tégla, cserép) : 

12 Ft/kg 

• kevert: 40 Ft/kg  

GUMIABRONCS (csak személyautó abroncs) max. 5 db/év/háztartás 

HŰTŐGÉP, TV, EGYÉB ELEKTRONIKAI HULLADÉK 1 db/év csak bontatlan állapotban! 

TONEREK, FESTÉKPATRONOK átlagos háztartásban keletkező 

mennyiség 

KIÜRÜLT/BESZÁRADT FÉM, VAGY MŰANYAG 

FESTÉKES, ILLETVE EGYÉB VEGYSZERES DOBOZOK 

átlagos háztartásban keletkező 

mennyiség 

KIÜRÜLT HAJTÓGÁZAS PALACKOK, FÉNYCSÖVEK átlagos háztartásban keletkező 

mennyiség 

ELEMEK, AKKUMULÁTOROK átlagos háztartásban keletkező 

mennyiség 

ÉTOLAJ, ZSÍR átlagos háztartásban keletkező 

mennyiség 

*Amennyiben az évente egy alkalommal térítésmentesen igénybe vehető házhoz menő 

lomtalanítással nem kíván élni, 3 m3 mennyiségig térítésmentesen behozhatja lomhulladékát. 

A tájékoztatóban feltüntetett árak bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t. 
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Építési-bontási hulladék az alábbiak szerint helyezhető el a hulladékudvarban: 

Kizárólag lakossági ügyfelektől áll módunkban építési-bontási hulladékot átvenni 

időpontfoglalás szükséges telefonon: +36 70 375 5323 
behozható mennyiség: max. 1 m / nap, 
A kevert építési-, bontási hulladék nem tartalmazhat kommunális, háztartási és lom hulladékot! 

A hulladékot beszállító feladata a hulladék konténerbe helyezése. 
tiszta építési bontási hulladék (beton, tégla, cserép, kerámia): bruttó 12,- Ft/kg 
*szennyezett építési bontási hulladék : bruttó 40,- Ft/kg 
(*csomagolóanyagokkal szennyezett beton, tégla, cserép, kerámia) 
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Tapolca Hulladékudvar 

1. Hulladékgyűjtő udvar elérhetősége: 

• 8308 Zalahaláp, külterület 010/42. hrsz. 

• Tel: 06-87/ 709-831  

• e-mail: lerako.tapolca@nhsz.hu 

• Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 07.00-15.00 

• A hulladékudvar üzemeltetője: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 

Hulladékudvar gyűjtőkörzete:   

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. szolgáltatási területének lakosai számára a Hulladékgyűjtő 

udvar térítésmentes, a háztartásokban keletkező hulladékok szokásos mennyiségéig. 

   

  

2019. április 15-től a Balatonfüredi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft működési 

területén lévő települések közül az alábbi települések 

lakosai számára is térítésmentes a megengedett 

mennyiségig:  

 

 

  

Ábrahámhegy  Nemesgulács 

Badacsonytomaj  Nemesvita  

Badacsonytördemic  Raposka  

Balatonederics  Salföld  

Balatonrendes  Sáska  

Bazsi  Sümeg  

Csabrendek  Sümegprága  

Dabronc  Szentimrefalva  

Gógánfa  Szigliget  

Gyulakeszi  Taliándörögd  

Hegyesd  Tapolca  

Hegymagas  Ukk  

Hetyefő  Uzsa  

Hosztót  Veszprémgalsa  

Kapolcs  Vigántpetend  

Káptalanfa  Zalaerdőd  

Káptalantóti  Zalagyömörő  

Kékkút  Zalahaláp  

Kisapáti  Zalameggyes  

Lesenceistvánd  Zalaszegvár  

Megyer  Lesencetomaj  

Monostorapáti  Lesencefalu  

Balatonakali  

Balatoncsicsó  

Balatonhenye  

Balatonszepezd  

Balatonudvari  

Dörgicse  

Kővágóörs  

Köveskál  

Mindszentkálla  

Monoszló  

Óbudavár  

Révfülöp  

Szentantalfa  

Szentbékkálla  

Szentjakabfa  

Tagyon  

Zánka  

mailto:lerako.tapolca@nhsz.hu
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Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok:  

A Hulladékgyűjtő udvar olyan zárt területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyűjtőhely, 

ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált hulladék adható át.   

Az elhelyezhető hulladékok típusait és azok mértékét mindig az üzemeltető határozza meg.  

A tapolcai Hulladékgyűjtő udvar üzemeltetését az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. végzi.  

A hulladékudvarban a következő hulladékok gyűjtése történik:   

Gyűjthető anyagok 

Gyűjthető 
mennyiség 

(tonna/év) 

EWC 

kód 

Zalahaláp, 

010/42 hrsz. 

Átvehető 

mennyiség 

Papír és karton 

csomagolási hulladékok 
500 

15 01 

01 
✔ 30 kg/alkalom 

Műanyag csomagolási 

hulladékok 
500 

15 01 

02 
✔ 30 kg/alkalom 

Fém csomagolási 

hulladékok 
500 

15 01 

04 
✔ 30 kg/alkalom 

Üveg csomagolási 

hulladékok 
500 

15 01 

07 
✔ 50 kg/alkalom 

Hulladékká vált 

személygépkocsi 

gumiabroncs 

500 
16 01 

03 
✔ 4 db/ingatlan/év 

Kiselejtezett elektromos és 

elektronikus 

berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21, 

20 01 23 és 20 01 35 

kódszámú hulladékoktól 

 

500 
20 01 

36 
✔ 

100 

kg/ingatlan/év 

Biológiailag lebomló 

hulladékok 
1.500 

20 02 

01 
✔ 

150 

kg/ingatlan/év 
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Hasznos tudnivalók:  

  

2. A szolgáltatások igénybevétele csak nyilvántartásba vétel és a Hulladékgyűjtő udvar 
kezelő engedélye és felügyelete mellett vehető igénybe.  

3. A Hulladékgyűjtő udvar igénybe vétele szolgáltatási területünk lakosai számára – a 
háztartásokban keletkező hulladékok szokásos mennyiségéig – térítésmentes.  

4. Csak ép elektromos és elektronikus berendezések, illetve csak tiszta és különválogatott 
hulladékok leadására van mód.  

5. A Hulladékgyűjtő udvar megközelíthető gépjárművel.  

6. A Hulladékgyűjtő udvarban a társaságunk munkatársai segítik a jobb tájékozódást, 
illetve a hulladékok elhelyezését.  

7. A hulladék átadása során a telephelyen ellenőrzésre kerül az igénybevételre vonatkozó 
jogosultság, melyhez személyi igazolvány és lakcím kártya szükséges.  
A hulladék átadása során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. § (2) 
bekezdése alapján a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási nyilvántartásába az átadó 
alábbi adatait jogosult és köteles lerögzíteni:   
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti természetes 
személyazonosító adatok, melyek:  

• családi és utóneve, születési családi és utóneve  

• születési helye  

• születési ideje és  

• anyja születési családi és utóneve, valamint a lakcímét.   

    

Hulladékudvar működési rendje:  

1. Hulladékok beszállítása a telephelyre – ügyfél által  

2. Ügyfél adatok ellenőrzése – kezelő személyzet által  

3. Hulladékok szemrevételezése – kezelő személyzet által – az átvételi követelményeknek 
nem megfelelő hulladékok átvételét meg kell tagadnunk  

4. Hulladékok válogatása szükség szerint  

5. Hulladékok mérlegelése – mérlegjegy és egyéb bizonylatok elkészítése – kezelő 
személyzet által  

6. Hulladékok ürítése szabvány konténerekben vagy speciális gyűjtőedényekben – kezelő 
személyzet által  

7. Hulladékok elszállítása további kezelés céljából kísérő okmányokkal – üzemeltető által  
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Hulladékudvar üzemeltetése:   

A Hulladékudvarokban a lakosságnál keletkező nem veszélyes hulladékok szakszerű 
gyűjtésének, kezelésének biztosítása, a lakosság által leadott hulladékok elkülönített gyűjtése 
és válogatás történik.  

A lakosság számára lehetőséget nyújt, hogy a számukra feleslegessé vált berendezési, 
használati tárgyaikat, hulladékaikat térítésmentesen elhelyezzék.   

A Hulladékudvarban az átlagos háztartásban keletkező hulladék mennyiség helyezhető el. A 
Hulladékudvar szolgáltatásait a gazdálkodó szervezetek és intézmények térítés ellenében 
vehetik igénybe.   
    
Papír és karton csomagolási hulladékok:   

1. Újságok, folyóiratok, könyvek, kartondobozok, italos kartonok (Tetra Pak), dobozok 
(csak kimosva) 
  
 Műanyag csomagolási hulladékok:   

1. PET- palackok  

2. Tisztítószeres flakonok  

3. Csomagolási fóliák    

Fém csomagolási hulladékok:   

1. Üdítős, sörös, konzerves doboz   

Üveg csomagolási hulladékok:   

1. Italos és befőttes öblös üveg   

Mit nevezünk elektronikai és elektromos hulladékoknak?   

A hulladékudvarban működésképtelenné vált, vagy használaton kívüli sérülésmentes 
árammal, elemmel működő eszközöket adhatnak le.   

1. Háztartási nagygépek (pl.: mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép)  

2. Háztartási kisgépek (pl.: hajszárító, porszívó, vasaló)  

3. Információtechnológiai (IT) és távközlési berendezések (pl.: számítógép, nyomtató)  

4. Szórakoztató elektronikai cikkek (pl.: hifi berendezés, televízió, rádió, videokamera)   

5. Elektromos szerszámok (pl.: elektromos fűrész, fűnyíró)  

6. Szabadidős és sportfelszerelések, játékok (pl.: elektromos futópad, villanyvonat)  

 

Zöldhulladék:   

1. Kerti hulladék, fű, nyesedék  
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Pápa Hulladékudvar 

8. Hulladékgyűjtő udvar elérhetősége: 

• 8500, Pápa, Szabó Dezső utcai telephely 

• Tel: 06-89/ 314-900  

• e-mail:  

• Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 08.00-14.00 

• A hulladékudvar üzemeltetője: Közszolg Nonprofit Kft. 

A hulladékudvar gyűjtőkörzete: Pápa, Bakonykoppány, Bakonyszücs 

A hulladékudvar szolgáltatásait minden a pápai gyűjtőkörzethez kötődő közszolgáltatási 
szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonos díjmentesen igénybe vehet, aki a közszolgáltatási 
díjat rendben megfizette. 

 
A hulladékok átadása során a telephelyen ellenőrzésre kerül az igénybevételre vonatkozó 

jogosultság, melyhez személyi igazolvány és lakcím kártya szükséges. A hulladék átadása során 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. § (2) bekezdése alapján a közszolgáltató a 

hulladékgazdálkodási nyilvántartásába az átadó alábbi adatait jogosult és köteles lerögzíteni: 

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 

szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személyazonosító adatokat, 

melyek: 

• családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

• születési helye, 

• születési ideje és 

• anyja születési családi és utóneve,  

• valamint a lakcíme
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Beszállítható hulladékok köre: 

Nem veszélyes hulladékok: 

Hulladék 

kód 

Megnevezés: Megjegyzés: Díjmentesen 

átadható 

mennyiség 

kg/év/természetes 

személy 

ingatlanhasználó: 

Díj ellenében 

átadható 

mennyiség  Ft/kg 

(bruttó) 

160103 Termékként 

tovább nem 

használható 

gumiabroncsok 

ép állapotban 200 -- 

  

170904 

Tégla, cserép, 

betonhulladék 

vagy 

Kevert építkezési 

és bontási 

hulladékok, 

amelyek 

különböznek a 17 

09 01, 17 09 02 és 

17 09 03-tól 

- 1000 -- 

- 500 -- 

200125 Étolaj és zsír ép 

csomagolásban 

Háztartási 

mennyiségig 

-- 

200136 Kiselejtezett 

elektromos és 

elektronikus 

berendezések, 

amelyek 

különböznek a 20 

01 21, 20 01 23 és 

20 01 35 

kódszámú 

hulladékoktól 

ép vagy enyhén 

sérült 

állapotban 

300 -- 

200138 Fa, amely 

különbözik a 20 

01 37-től 

- 150 19,- 
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200201 Biológiailag 

lebomló 

hulladékok (zöld 

hulladék) 

- 

200307 Lom hulladék   400* 38,- 

*Abban az esetben, ha a természetes személy ingatlanhasználó a házhoz menő lomtalanítási 

szolgáltatást még az évben nem vette igénybe. 

  

 

 

Veszélyes hulladékok: 

Megnevezés: Megjegyzés: 

használt motorolaj ép csomagolásban 

szennyezett csomagolási hulladék Háztartási mennyiségig 

oldószerek, növényvédő szerek, ragasztók ép csomagolásban 

elemek és akkumulátorok ép állapotban 
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Veszprém Hulladékudvar 

Cím: 8200, Veszprém, Kistó u. 8 

E-mail: hulladek@vhkn.vkszrt.hu 

nyitva tartás: hétfőtől-péntekig:  07.00-15.00 

  Szombat:  08.00-12.00 

A napi zárás elvégzése miatt a hulladékudvarba hulladékot a zárást megelőző negyed óráig 
lehet behozni. 

A hulladékudvar üzemeltetője: az ÉBH Nonprofit Kft, mint hulladékgazdálkodási 
Közszolgálttó nevében eljáró ,,VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft 

A hulladékudvar gyűjtőkörzete: Bakonybél, Bakonynána, Bánd, Borzavár, Csehbánya, 
Eplény, Felsőörs, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Nagyesztergár, 
Nemesvámos, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Pétfürdő, Porva, Sóly, Szentgál, Szentkirályszabadja, 
Tótvázsony, Városlőd, Veszprém, Veszprémfajsz, Zirc, 

A gyűjtőkörzet lakossága a hulladékgyűjtő udvart díjmentesen csak abban az esetben veheti 
igénybe, ha személyazonosságát, lakcímét igazolja. 

Amennyiben a lakcímkártyán szereplő lakcím nem tartozik az udvar gyűjtőkörzetébe, a 
körzetben lévő fogyasztási helyre (pl. nyaraló) vonatkozó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjról szóló számla bemutatása szükséges a hulladék leadásához. 

Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft működési területén lévő települések 

közül az alábbi települések lakosai számára is térítésmentes a megengedett mennyiségig:  

Aszófő, Balatonfüred, Balatonszőlős, Csopak, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly 

 

A Veszprém, Kistó utcai hulladékgyűjtő udvart a lakosság díjmentesen csak abban az esetben 

veheti igénybe, ha az NHKV Zrt. által legutóbb kibocsátott hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási számlával és az arról szóló befizetéssel a szolgáltatás igénybevételének 

jogosultságát igazolja. 

A hulladékudvarban építési-bontási, illetve nem háztartásban keletkező mennyiségű 
hulladék nem adható le.  

 

mailto:hulladek@vhkn.vkszrt.hu
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Veszprém gyűjtőkörzete  

Leadható hulladékok  Átvehető mennyiség  

Nem veszélyes hulladékok   

papír és karton  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

PET  palack,  műanyag  zacskó,  

tisztítószeres flakon  
átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

alumínium italos doboz  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

italos karton  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

fehér, vagy színes öblös üveg  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

fólia  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

ágak, gallyak, kerti zöld hulladék   max. 150 kg/ingatlan/év mennyiségben  

nagy darabos hulladék (lom)  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

Veszélyes hulladékok:   

tonerek, festék patronok  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

festékek, oldószerek  
átlagos háztartásban keletkező mennyiség 

(kizárólag eredeti csomagolásban)  

kiürült fém, vagy műanyag festékes, illetve 

egyéb vegyszeres dobozok  
átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

kiürült hajtógázos palackok  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

fénycsövek  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

elemek, akkumulátorok  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

hűtőgépek  
átlagos háztartásban keletkező mennyiség – 

csak bontatlan állapotban  

képcsöves  és  egyéb  elektromos 

berendezések  

átlagos háztartásban keletkező mennyiség – 

csak bontatlan állapotban  

Különleges kezelést igénylő hulladékok:   

használt növényi étolaj  
átlagos háztartásban keletkező mennyiség 

(kizárólag eredeti csomagolásban)  

gumiabroncsok  (csak  személyautó 

abroncs)  
max. 5 db/év/háztartás  
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A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gyűjtőkörzetből leadható hulladékok: 

  

HULLADÉK TÍPUSA  ÁTADHATÓ MENNYISÉG  

Gumiabroncs:     

(csak személyautó abroncs)  max. 5 db/év/háztartás,  

Elektronikai hulladék  
átlagos háztartásban keletkező mennyiség - 

csak bontatlan állapotban!  

Veszélyes hulladékok:     

tonerek, festékpatronok,  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

kiürült fém, vagy műanyag festékes, 

illetve egyéb vegyszeres dobozok,  
átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

kiürült hajtógázos palackok, fénycsövek,  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

elemek, akkumulátorok,  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

hűtőgépek  átlagos háztartásban keletkező mennyiség  

  

 

Gazdálkodó szervezettől kizárólag a veszprémi gyűjtőkörzetből áll módunkban hulladékot 
átvenni! 
Nem természetes személy ingatlanhasználóktól szelektív csomagolási hulladékot, 
lomhulladékot és zöld hulladékot nem áll módunkban átvenni. 

Lom- és zöldhulladékaik tekintetében kérjük, keressék fel a VKSZ Zrt. hulladékgyűjtő 
telephelyét (cseri murvabánya mellett)! 

Gazdálkodó szervezettől a fentieken kívül átvehető hulladékok mennyiségi korlátja azonos a 
lakossági átvételre vonatkozó feltételekkel. 
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„VHK” Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
veszprémi hulladékgyűjtő udvar hulladék átvételi díjai 

Gazdálkodó szervezetek díjai 

Hulladék 
azonosító 

kód 

Megnevezés Megjegyzés Összesen 
Nettó ár 

ÁFA 
27% 

Bruttó 
ár 

08 01 11* Szerves oldószerek, 
illetve más veszélyes 
anyagokat tartalmazó 
festék- vagy 
lakkhulladékok 

festék, vagy lakk 
maradékok 

210 Ft/kg 57 Ft/kg 267 Ft/kg 

08 03 17* Veszélyes anyagokat 
tartalmazó, hulladékká 
vált toner 

tonerek, festék 
patronok 

210 Ft/kg 57 Ft/kg 267 Ft/kg 

15 01 11* Veszélyes, szilárd 
porózus mátrixot (pl. 
azbesztet) tartalmazó 

fémből készült 
csomagolási 

hulladékok, ideértve a 
kiürült hajtógázos 

palackokat 

kiürült 
hajtógázos 
palackok 

300 Ft/kg 81 Ft/kg 381 Ft/kg 

16 01 03 Termékként tovább 
nem hasznosítható 
gumiabroncsok 

személyautó 
gumiabroncsok 

170 Ft/kg 46 Ft/kg 216 Ft/kg 

20 01 25 Étolaj és zsír használt növényi 
olaj 

21 Ft/kg 6 Ft/kg 27 Ft/kg 

20 01 35* Veszélyes anyagokat 
tartalmazó, kiselejtezett 
elektromos és 
elektronikus 
berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 21 
és 20 01 23 kódszámú 
hulladékoktól 

képcsöves 
berendezések 
(televíziók, 
monitorok) 

19 Ft/kg 5 Ft/kg 24 Ft/kg 

 
 HULLADÉKGYÚJTÓ UDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 
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A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője az ÉBH Nonprofit Kft, mint hulladékgazdálkodási 
Közszolgálttó nevében eljáró ,,VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit Kft  (KÜJ 103 219 862). 

A hulladékgyűjtő udvar Veszprém, Kistó u. 8. szám alatt található. 

A hulladékgyűjtő udvar elsősorban lakossági hulladékot fogad, társaságok szelektív 

csomagolási -, lom- és zöldhulladékát nem áll módunkban fogadni. 

Egy-egy hulladék átvétele, annak nyilvántartásban történő rögzítése időt vesz igénybe, kérjük 

szíves türelmüket! 

• Kérjük, szíveskedjen a beszállítandó hulladékokat típusonként elkülönítve beszállítani 

telephelyünkre annak érdekében, hogy az udvarban a lepakolást a válogatás ne 

nehezítse. 

• Telephelyre érkezéskor a portaszolgálatnál kötelező megállni. A telephelyre kizárólag 

személygépjárművel (össztömeg -FI kategória forgalmi engedélyben- max. 2500 kg) 

valamint az általa vontatott utánfutóval lehet behajtani. 

• A gyűjtő körzet lakossága a hulladékgyűjtő udvart az éves limitig díjmentesen csak 

abban az esetben vehető igénybe, ha személyazonosságát, lakcímét igazolja. 

• Az oda - vissza mérlegelés minden beszállítás esetén kötelező! 

• Zöld hulladék (HAK 20 02 01) esetében az éves limit 150 kg/ingatlan/év. 

• Az a beszállító, aki tudja, hogy már átlépte a térítésmentes korlátot, kérjük zöld 

hulladékát a VKSZ Zrt. hulladékgyűjtő telephelyére (cseri murvabánya mellett) szállítsa. 

• Lakossági beszállításkor az átvett hulladékról a természetes személy hulladékbirtokos 

kérésére átvételi elismervényt ad a hulladékgyűjtő udvar kezelő. Az átvételi 

elismervényen fel kell tüntetni az átvett hulladék típusát, fajtáját, jellegét, 

mennyiségét és az átvétel időpontját. 

• Hulladékudvar kezelő köteles aláírásával és bélyegzővel igazolni a átvételt, e nélkül a 

hulladékudvarba beszállító ügyfelet a portán nem engedik ki. 

• A telephelyen a gépjárművel érkező személyek biztonsága érdekében be kell tartani a 

munkavédelmi előírásokat. 

• Alkohol fogyasztása a telep egész területén tilos, valamint ittas személyeknek a telepre 

belépni tilos! 

• A dohányzás csak a kijelölt helyeken engedélyezett! 

• A kijelölt útvonalakról letérni tilos, a gépekhez, berendezésekhez nyúlni tilos! 

 

• A targoncaforgalomra, illetve azokra a veszélyforrásokra, melyekre tábla figyelmeztet, 

fokozott figyelmet kell fordítani! 

• A telephelyen a KRESZ szabályai érvényesek. A megengedett sebesség IO km/Óra. 

• A telep egész területén képet, filmet és hangfelvételt készíteni TILOS! A telephelyen 

térfigyelő kamerarendszer működik. 
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 A hulladék mozgatása, rakodása közben esetlegesen bekövetkező személyi sérülésekért, 

egyéb károkért a VIHK Nonprofit  Kft. nem vállal felelősséget. 

 A hulladék átadó munkavégzése során saját testi épségéért saját felelősséggel tartozik!  

 

Folyékony hulladékot kizárólag eredeti csomagolásban veszünk át. 

 

 

 

 

A hulladék leürítése 

Portán történő regisztráció után a gépjárműnek a hulladékleürítő helyre kell tovább hajtania. 

A hulladékleűrítő helyen az oda beosztott munkavállaló utasításait kell követni. A hulladék 

beszállítójának a kötelessége a gépjárművet leüríteni/ lerakodni. A pontos ürítési helyet a 

hulladékudvar személyzete határozza meg. 

Az engedély nélküli, illetve az átvehető hulladékok listájában fel nem tűntetett hulladék 

elhelyezése, vagy nem engedélyezett helyen történő ürítés hátrányos jogkövetkezményt 

vonhat maga. után. 

Távozás szabályai 

A hulladék leürítése, az esetleges dokumentumok átvétele után a hulladék beszállítójának a 

portaszolgálaton a hulladék átvételének igazolását be kell mutatnia, majd a Telepet a 

legrövidebb úton és legrövidebb idő alatt el kell hagynia! 

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a hulladékudvar zárva tartása alatt hulladékot az udvar elé, 

a közterületre ne helyezzenek! az ilyen cselekedet illegális hulladéklerakásnak minősül, 

feljelentést von maga után! 

A hulladékgyújtó udvarba történő belépéssel az ebben foglaltak mindenki számára kötelező 

érvényűek. 
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Balatonfüredi Komposztáló Telep 

Cím: 8230, Balatonfüred, Aszófői u. Hrsz. 087/ 1 

E-mail: info@ebhkft.hu 

Tel.: +36 88 325-687 

nyitva tartás: hétfőtől-péntekig:  07.00-14.30 

  Szombat:  Zárva 

 

A telepen elhelyezhető zöld hulladék a balatonfüredi 32/2015(X28) rendelet 2. és 14. 
§ alapján az alábbiak szerint: 

1. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék esetében a zöld hulladék előkezelése, 
hasznosítása az ÉBH Nonprofit Kft. üzemelésében lévő Balatonfüredi 
Komposzt Telepen történik. 

2. A komposztáló területén a zöldhulladék elhelyezése elkülönített módon 
történik. A lágy (fű, levél) és fás szárú zöldhulladék elhelyezése, a telepen belül 
csak a meghatározott területeken lehetséges! 

3. Amennyiben a zöldhulladék beszállítása zsákban történik, kérjük a 
zöldhulladékot a zsákból kiönteni, a zsákot eltávolítani mivel a zsák nem 
minősül zöldhulladéknak. 

4. 23/2003. (XII. 29.) KVVM rendelet2. § alapján a zöldhulladék növényi hulladék, 
tehát a kerítésdeszkák, nyílászáró, fa gerenda, fa építési és bontási hulladékok, 
raklap, rétegelt lemez, bútorlap stb. szintén nem minősül zöldhulladéknak, 
elhelyezésük tilos! 

A zöldhulladék kezelési díja 2022.04.01-től:     Bruttó 12,7 Ft/kg   (10 Ft + ÁFA / kg) 

A telepre beérkező és a távozó gépjármű súlyának kötelező mérlegelése alapján, a 
különbözetnek megfelelő számlát állítunk ki, melyet helyben a tulajdonos 
készpénzben ill. szerződés szerint fizet meg. 

Balatonfüredi ingatlantulajdonosok részére: 

1. Balatonfüredi ingatlannal rendelkező magánszemélyek évente háztartásonként 

legfeljebb 150 kg mennyiségig térítésmentesen helyezhetnek el zöldhulladékot. 

Az elhelyezés elengedhetetlen feltétele az utolsó, az ingatlanhoz tartozó, NHKV 

Zrt.-nak befizetett számla bemutatása, továbbá fényképes igazolvány  

mailto:info@ebhkft.hu
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felmutatása. Amennyiben az elhelyezni kívánt zöldhulladék  mennyisége túllépi 

az évi 150 kg-ot úgy a magánszemély a Közszolgáltató által meghatározott díjat 

köteles megfizetni, ami 2022.04.01-től bruttó 12,7/kg    (10 Ft + ÁFA / kg.) 

2. Az ingatlantulajdonos csak saját maga hozhatja be az elhelyezni kívánt zöld 
hulladékot. Amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa szállítja be a zöld 
hulladékot, a szállító a Közszolgáltató által meghatározott díj ellenében 
helyezheti el a zöldhulladékot. 

3. Egyéb hulladék elhelyezése tilos! 

 

 

Nem balatonfüredi ingatlan tulajdonosok részére: 

1. Az ÉBH Nonprofit Kft. működési területén a nem balatonfüredi ingatlannal 
rendelkező magánszemély csak a zöldhulladék kezelési díj megfizetése 
ellenében helyezhet el kezelésre zöldhulladékot. 

 

2. Az ÉBH Nonprofit Kft. működési területén, Balatonfüred 20km-es körzetében az 
a nem balatonfüredi ingatlannal rendelkező magánszemély, akinek lakóhelyén 
nincs zöldhulladék gyűjtőpont és vagy házhoz menő zöldhulladék gyűjtés, 
lehetősége van térítésmentesen elhelyezni kezelésre évente háztartásonként 
legfeljebb 150kg zöldhulladékot. Az alábbi települések tartoznak ide:  

Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfűzfő, Balatonhenye, 
Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Csopak, Dörgicse, 
Kővágóörs, Köveskál, Mencshely, Mindszentkálla, Monoszló, Nagyvázsony, 
Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Pula, Révfülöp, Szentantalfa, 
Szentbékkálla, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Vöröstó, Zánka. 

3. Az elhelyezés elengedhetetlen feltétele az utolsó, az ingatlanhoz tartozó, NHKV 
Zrt.- nak befizetett számla bemutatása, továbbá fényképes igazolvány 
felmutatása. Amennyiben az elhelyezni kívánt zöldhulladék mennyisége túllépi 
az éves egyszeri 150 kg-ot úgy a magánszemély a Közszolgáltató által 
meghatározott díjat köteles megfizetni, ami  2022.04.01-től bruttó 12,7/kg    (10 
Ft + ÁFA / kg.) 

Gazdálkodó szervezet 
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1. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy egyéb szerv 
(nem természetes személy ingatlanhasználó) a Közszolgáltató által 
meghatározott díj ellenében helyezhet el zöldhulladékot komposztáló telepen. 

A zöldhulladék kezelési díja 2022.04.01-től:     Bruttó 12,7 Ft/kg   (10 Ft + ÁFA / kg) 

 

Komposzt értékesítés: 

A telephelyen komposzt vásárlási lehetőséget biztosítunk lakossági és közületi 
ügyfelein számára egyaránt. 

A komposzt bruttó eladási ára: 5,08 Ft/kg (nettó 4 Ft/kg) 

Fizetés helyszínen bankkártyával, készpénzben, vagy igény estén utólag, átutalással. 

 

  


