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Miből, mennyit, mennyiért, hová és mikor? 

A fenti kérdéseket gyakran teszik fel a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán, illetve sokszor 

várják rá a választ. Az érdeklődésre való tekintettel igyekszünk csokorba szedni, és megválaszolni azokat a 

kérdéseket, amelyek a leginkább foglalkoztatják lakossági ügyfeleinket. 

Zöldhulladékkal kapcsolatos kérdések és válaszok: 

- Hová vihető a családi házaknál, hobby kertekben keletkezett zöldhulladék, mely meghaladja a heti 

házhoz menő szállítás mértékét? 

 Zöldhulladékot a Társaságunk eleki úti szennyvíztelepén található komposztálótelepre 

(hrsz. 0114) lehet és kell kiszállítani. 

- Mikor vihetem ki az eleki úti komposztálótelepre a zöldhulladékot? 

 Munkanapokon 

 reggel 07:00 órától, délután 15:00 óráig vihető ki a zöldhulladék. 

 Szombaton 

 reggel 07:00 órától, déli 12 óráig vihető ki a zöldhulladék. 

 Vasárnap 

 A komposztálótelep zárva tart. 

- Mennyi zöldhulladékot, és milyen áron vihetek ki a komposztálótelepre? 

 Közszolgáltatás (közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ügyfeleink) keretében 

kiszállított zöldhulladék (pl. gally, lomb, fűnyesedék, egyéb kaszálék) a lakosság 

részéről ingyen helyezhető el a komposztáló telepen. 

 A nem közszolgáltatás keretében (közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező 

ügyfeleink) kiszállított zöldhulladék a komposztálótelepen térítés ellenében helyezhető el. 

 A zöldhulladék elhelyezés díja, a Társaságunk árképzési szabályzatában szereplő 

mindenkori díj, mely jelenleg 6.400.- Ft/tonna + ÁFA (8.128.- Ft/tonna). 

Vegyes települési hulladékkal (háztartási vegyes hulladékkal) kapcsolatos kérdések és válaszok: 

- Hová vihető a lakóingatlanoknál keletkezett háztartási vegyes hulladék? 

 Háztartási vegyes hulladékot a Társaságunk Kígyósi úti hulladékátrakó állomására (hrsz. 

0567/1) lehet és kell kiszállítani. 

- Mikor vihetem ki a Kígyósi úti hulladékátrakó állomásra a háztartási vegyes hulladékot? 

  Munkanapokon 

 április 1-től – október 31-ig, reggel 06:00 órától, este 18:00 óráig 

 november 1-től – március 31-ig, reggel 07:00 órától, délután 16:00 óráig vihető ki 

a háztartási vegyes hulladék. 

 Szombaton 

 április 1-től – október 31-ig, reggel 08:00 órától, déli 12:00 óráig vihető ki a 

háztartási vegyes hulladék. 

 november 1-től – március 31-ig, minden hónap első szombatján reggel 08:00 

órától, déli 12:00 óráig vihető ki a háztartási vegyes hulladék. Az adott hónapot 

érintő többi szombaton a hulladékátrakó állomás zárva tart.  

 Vasárnap 

 A hulladékátrakó állomás zárva tart. 

- Mennyi háztartási vegyes hulladékot, és milyen áron vihetek ki a hulladékátrakó állomásra? 

 Háztartási vegyes hulladék 30 kg súlyhatárig (kb. 2 zsák mennyiség) a lakosság által 

ingyenesen beszállítható és elhelyezhető. 

 A 30 kg-os limithatárt meghaladó mennyiségű háztartási vegyes hulladék után a 

Társaságunk árképzési szabályzatában szereplő mindenkori díj fizetendő, mely jelenleg 

9.899.- Ft/tonna + ÁFA (12.572.- Ft/tonna). 

Lomhulladékkal kapcsolatos kérdések és válaszok: 

- Hová vihető a lakóingatlanoknál keletkezett lomhulladék? 

 Lomhulladékot a Társaságunk Kígyósi úti hulladékátrakó állomására (hrsz. 0567/1) lehet 

és kell kiszállítani. 

- Mikor vihetem ki a Kígyósi úti hulladékátrakó állomásra a lomhulladékot? 
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  Munkanapokon 

 április 1-től – október 31-ig, reggel 06:00 órától, este 18:00 óráig 

 november 1-től – március 31-ig, reggel 07:00 órától, délután 16:00 óráig vihető ki 

a lomhulladék. 

 Szombaton 

 április 1-től – október 31-ig, reggel 08:00 órától, déli 12:00 óráig vihető ki a 

lomhulladék. 

 november 1-től – március 31-ig, minden hónap első szombatján reggel 08:00 

órától, déli 12:00 óráig vihető ki a lomhulladék. Az adott hónapot érintő többi 

szombaton a hulladékátrakó állomás zárva tart.  

 Vasárnap 

 A hulladékátrakó állomás zárva tart. 

- Mennyi lomhulladékot, és milyen áron vihetek ki a hulladékátrakó állomásra? 

 Lomhulladék a lakosság által ingyenesen beszállítható és elhelyezhető. 

 Kevert lomhulladék (pl. lomhulladék és építési hulladék keveréke) térítés ellenében 

helyezhető el a hulladékátrakó állomáson. A kevert lomhulladék után a Társaságunk 

árképzési szabályzatában szereplő mindenkori díj fizetendő, mely lakosság esetén jelenleg 

22.000.- Ft/tonna + ÁFA (27.940.- Ft/tonna). 

Építési – bontási (inert) hulladékkal kapcsolatos kérdések és válaszok: 

- Hová vihető a lakóingatlanoknál keletkezett építési – bontási (inert) hulladék? 

 Építési – bontási (inert) hulladékot a Társaságunk Kígyósi úti hulladékátrakó állomás 

(hrsz. 0567/1), inert lerakó telepére lehet és kell kiszállítani. 

- Mikor vihetem ki a Kígyósi úti hulladékátrakó állomás inert lerakó telepére az építési – bontási 

(inert) hulladékot? 

  Munkanapokon 

 április 1-től – október 31-ig, reggel 06:00 órától, este 18:00 óráig 

 november 1-től – március 31-ig, reggel 07:00 órától, délután 16:00 óráig vihető ki 

az építési – bontási (inert) hulladék. 

 Szombaton 

 április 1-től – október 31-ig, reggel 08:00 órától, déli 12:00 óráig vihető ki a 

lomhulladék. 

 november 1-től – március 31-ig, minden hónap első szombatján reggel 08:00 

órától, déli 12:00 óráig vihető ki a lomhulladék. Az adott hónapot érintő többi 

szombaton a hulladékátrakó állomás zárva tart.  

 Vasárnap 

 A hulladékátrakó állomás zárva tart. 

- Mennyi építési – bontási (inert) hulladékot, és milyen áron vihetek ki a hulladékátrakó állomás 

inert lerakó telepére? 

 Tégla, cserép, kerámia és azok keveréke, valamint föld és kövek a lakosság részéről 500 

kg/ingatlan/év súlyhatárig a telepre ingyen beszállítható és elhelyezhető. 

 Válogatott beton (tiszta beton) inert hulladék a telepre ingyen beszállítható és 

elhelyezhető. 

 Az 500 kg/ingatlan/év súlyhatár felett a tégla, cserép, kerámia és azok keveréke, föld és 

kövek, valamint kevert építési hulladék a hulladékkezelő telepre a Társaságunk árképzési 

szabályzatában szereplő mindenkori díj megfizetése mellett szállítható be, illetve 

helyezhető el. 

 Tégla, cserép, kerámia és azok keveréke kezelési díja lakosság esetében, jelenleg 

1.000.- Ft/tonna + ÁFA (1.270.- Ft/tonna). 

 Föld és kövek kezelési díja lakosság esetében, jelenleg 500.- Ft/tonna + ÁFA 

(635.- Ft/tonna). 

 Kevert építési, bontási hulladék kezelési díja lakosság esetében, jelenleg 12.000.- 

Ft/tonna + ÁFA (15.240.- Ft/tonna). 

Elektronikai hulladékkal kapcsolatos kérdések és válaszok: 

- Hová vihető a lakóingatlanoknál keletkezett elektronikai hulladék? 
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 Elektronikai hulladékot a Társaságunk Kígyósi úti hulladékátrakó állomására (hrsz. 

0567/1) lehet és kell kiszállítani. 

- Mikor vihetem ki a Kígyósi úti hulladékátrakó állomásra az elektronikai hulladékot? 

 Munkanapokon 

 április 1-től – október 31-ig, reggel 06:00 órától, este 18:00 óráig 

 november 1-től – március 31-ig, reggel 07:00 órától, délután 16:00 óráig vihető ki 

az építési – bontási (inert) hulladék. 

 Szombaton 

 április 1-től – október 31-ig, reggel 08:00 órától, déli 12:00 óráig vihető ki a 

lomhulladék. 

 november 1-től – március 31-ig, minden hónap első szombatján reggel 08:00 

órától, déli 12:00 óráig vihető ki a lomhulladék. Az adott hónapot érintő többi 

szombaton a hulladékátrakó állomás zárva tart.  

 Vasárnap 

 A hulladékátrakó állomás zárva tart. 

- Mennyi elektronikai hulladékot és milyen áron vihetek ki a hulladékátrakó állomásra? 

 Bontatlan (nem szétszerelt) elektronikai hulladék ingyenesen beszállítható és 

elhelyezhető. 

 Szétszerelt, alkatrészeitől megfosztott elektronokai hulladék beszállítása nem 

megengedett. 

Gumi hulladékkal kapcsolatos kérdések és válaszok: 

- Hová vihető a lakóingatlanoknál keletkezett gumi hulladék? 

 Gumi hulladékot a Társaságunk Kígyósi úti hulladékátrakó állomására (hrsz. 0567/1) lehet 

és kell kiszállítani. 

- Mikor vihetem ki a Kígyósi úti hulladékátrakó állomásra a gumi hulladékot? 

 Munkanapokon 

 április 1-től – október 31-ig, reggel 06:00 órától, este 18:00 óráig 

 november 1-től – március 31-ig, reggel 07:00 órától, délután 16:00 óráig vihető ki 

az építési – bontási (inert) hulladék. 

 Szombaton 

 április 1-től – október 31-ig, reggel 08:00 órától, déli 12:00 óráig vihető ki a 

lomhulladék. 

 november 1-től – március 31-ig, minden hónap első szombatján reggel 08:00 

órától, déli 12:00 óráig vihető ki a lomhulladék. Az adott hónapot érintő többi 

szombaton a hulladékátrakó állomás zárva tart.  

 Vasárnap 

 A hulladékátrakó állomás zárva tart. 

- Mennyi gumihulladékot és milyen áron vihetek ki a hulladékátrakó állomásra? 

 Gumihulladék lakosság részéről 20 hüvelyk átmérőig, 4 db/fő/év mennyiségig ingyenesen 

beszállítható és elhelyezhető. 

 A 4 db/fő/év mennyiség, valamint a 20 hüvelyk átmérő felett a gumik a hulladékkezelő 

telepre a Társaságunk árképzési szabályzatában szereplő mindenkori díj megfizetése 

mellett szállíthatók be, illetve helyezhetők el. 

 Gumihulladék kezelési díja lakosság esetében, jelenleg 35.000.- Ft/tonna + ÁFA 

(44.450.- Ft/tonna). 

 

 

A tájékoztatóban feltüntetett árak lakossági ügyfeleinkre vonatkoznak! Közületek részére az ár a 

tájékoztatóban rögzítettektől eltérő. A közületi árakat Társaságunk mindenkori árképzési 

szabályzata tartalmazza. 


