
2018.03.01-től alkalmazott díjak 

Hulladékgyűjtő edények szállítási és egyéb szolgáltatási díjai 

  Megnevezés, kód szám Szolgáltatás díja 

  
Gyula belterületén közületek, vállalkozók 
részére végzett konténeres hulladék 
szállítási díja 

19.558.-Ft/konténer 
 

  
Gyula belterületén lakosság részére 
végzett konténeres hulladék szállítás 
esetén, szállítási díj 

9.925.- Ft/konténer 
 

  24 m3-es „TT” konténer szállítási díja 
200301 /SPAR/ 

36.830.- Ft/konténer 
 

  Öntömörítős konténer szállítási díja 200301 
32.512.- Ft/konténer 

 

  
Kevert építési bontási hulladék 170904, 
beton tégla, cserép és kerámia 170107 
kezelési díj. /közület/ 

5.080.- Ft/tonna 

 

  

Kevert építési bontási hulladék 170904,  
beton tégla, cserép és kerámia 170107 
kezelési díj. 0,5 t feletti 
mennyiség/lakossági/ 

1.270.- Ft/tonna 
 

  
Építési bontási hulladék, föld és kövek 
170504 /közület/ 

2.540.- Ft/tonna 
 

  
Építési bontási hulladék, föld és kövek 
170504, 0,5 t felett /lakosság/ 

635.-Ft/tonna 

  
Építési bontási hulladék, üveg 
170904 

44.450.-Ft/tonna 

  
Kevert települési hulladékkezelési díj 
konténeres, ill. saját járművel történő 
szállítással /közület/ 200301 

20.003.- Ft/tonna 
 

  Üveg hulladék kezelés díja /közület/ 
150107 

8.128.- Ft/tonna 
 

  Gumi hulladék 160103 /közület/ 44.-Ft/kg 

  
Gumi hulladék 160103 20” fölött 
/lakosság/ 

44.-Ft/kg 

  Felvonulás tehergépkocsival 
356.- Ft/km 

 

  Hulladékgyűjtő szállítása Toyota 
tehergépkocsival /csere/ 

1.905.- Ft/db 
 

  Szállítás Toyota tehergépkocsival 
/belterületen/ 

3.810.- Ft/forduló 
 

  Szállítás Toyota tehergépkocsival 178.- Ft/km 
  1100 l-es konténer mosatási díja 4.953.- Ft/db 

  
Hulladékgyűjtő edény kihúzási díja 
tömblakásoknál 

94.- 
752.- 

Ft/db 
Ft/db/hó 

  
Hulladékgyűjtő edény visszahúzási díja 
tömblakásoknál 

94.- 
752.- 

Ft/db 
Ft/db/hó 

  Bérmérlegelés 5 t-ig 699.- Ft/alkalom 



 
  Bérmérlegelés 5 t felett 1334.-Ft/alkalom 

  
Konténer rendelkezésre állás 3.810.- Ft/kont./nap 

 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján 
 
2013.11.01-től 
91 § (6)E § vonatkozásában a költségvetési szervre és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményre a természetes személy 
ingatlanhasználóra irányadó szabályokat kell alkalmazni. 
 
2014.02.18-tól 
91/B. § (11) A hulladékgazdálkodási közszolgáltató legfeljebb a természetes személy 
ingatlanhasználóra a fenti 91-ban meghatározott díjat alkalmazhatja 

a. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerinti személyes 
gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a támogatott lakhatás, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, 
utógondozó otthon és javítóintézet esetében, ha a szolgáltatás után a fenntartó a 
központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatásban részesül.  

 
2018.05.07-től alkalmazott díjak 

Építési anyag értékesítés díjai 
1. Tört beton 5.080.-Ft/t 

2. Tört vegyes építési anyag  0-100 mm 2.032.-Ft/t 

3. Tört vegyes építési anyag 0-40 mm 3.175.-Ft/t 

4. Meddő építési anyag 762.-Ft/t 

 
 

2013.07.01-től alkalmazott rezsicsökkentett díjak 
Alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjai Gyula Város területén 

 Ürítési Ft  

Családi házak:   

Vegyes hulladék:   

Alapdíj 469.- hó/háztartás 

Ürítési díj   

- 60 literes edény 720.- /hó 

- 80 literes edény 959.- /hó 

- 110 literes edény 1.321.- /hó 

- 120 literes edény 1.440.- /hó 

- 240 literes edény 2.880.- /hó 

- 1100 literes edény 13.205.- /hó 



Biohulladék:   

Alapdíj 287.- hó/háztartás 

Ürítési díj   

-120 literes edény 542.- /hó 

-1100 literes edény 4.978.- /hó 

Lakótelepi lakások:   

Vegyes hulladék:   

Alapdíj 574.- hó/háztartás 

Ürítési díj   

- 120 literes edény 3.246.- /hó 

- 240 literes edény 6.494.- /hó 

- 720 literes edény 19.482.- /hó 

- 1100 literes edény 29.765.- /hó 

Zsákos hulladékszállítás 297.- /db 

Városerdő üdülő ingatlanok   

Vegyes hulladék 11.453.- /év 

Biohulladék 3.317.- /év 

   

Társasházi nem lakossági díjas 
felhasználó: 

  

Vegyes hulladék:   

Alapdíj 671.- /hó 

Ürítési egységdíj 3,943 Ft/liter 

120 literes edény 3.786.- /hó 

240 literes edény 7.572.- /hó 

720 literes edény 22.714.- /hó 

1100 literes edény 34.703.- /hó 

 
Hulladékgyűjtő edények kezelési és ürítési díjai  

S.sz. SZJ.szám Megnevezés, kód szám Szolgáltatás 
 díja 

 

1.  90.02.11.0 1100 literes konténer ürítése hulladékkezeléssel 
/saját konténer/ 200301 

6.668.- 
Ft/ürítés 

 

2.  90.02.11.0 1100 literes konténer ürítése hulladékkezeléssel 
/cégünk konténere/ 200301 

7.239.- 
Ft/ürítés 

 

3.  90.02.11.0 110 literes hulladékgyűjtő edény ürítése 
hulladékkezeléssel 200301 /közület/ 

1.323.- 
Ft/ürítés 

 

4.  90.02.11.0 120 literes hulladékgyűjtő edény ürítése, 
hulladékkezeléssel 200301 /közület/ 

1.389.- 
Ft/ürítés 

 



5.  90.02.11.0 240 literes hulladékgyűjtő edény ürítése, 
hulladékkezeléssel 200301 /közület/ 

1.905.- 
Ft/ürítés 

 

6.  90.02.11.0 Emblémás zsák elszállítása hulladékkezeléssel 
/közület/ 

667.- 
Ft/db 

 

7.  90.02.11.0 
Szelektív 1100 literes konténer ürítése 
hulladékkezeléssel papír, műanyag, fém hulladék 
esetén /közület/ 150101, 150102, 150104 

2.540.- 
Ft/ürítés 

 

8.  90.02.11.0 
Szelektív 1100 literes konténer ürítése 
hulladékkezeléssel üveg, zöld hulladék esetén 
/közület/ 150107, 200201 

5.893.- 
Ft/ürítés 

 

9.  90.02.11.0 
Szelektív 240 literes edény ürítése 
hulladékkezeléssel papír, műanyag, fém hulladék 
esetén/közület/ 150101, 150102, 150104 

711.-  
Ft/ürítés 

 

10.  90.02.11.0 
Szelektív 240 literes edény ürítése 
hulladékkezeléssel üveg, zöld hulladék esetén 
/közület/ 150107, 200201 

1.443.- 
Ft/ürítés 

 

11.  90.02.11.0 
Szelektív 120 literes edény ürítése 
hulladékkezeléssel papír, műanyag, fém hulladék 
esetén/közület/150101, 150102, 150104 

445.-  
Ft/ürítés 

 

12.  90.02.11.0 
Szelektív 120 literes edény ürítése 
hulladékkezeléssel üveg, zöld hulladék esetén 
/közület/ 150107, 200201 

810.-  
Ft/ürítés 

 

13.  90.02.13.0 Kevert települési hulladék 200301 kezelési díj 
/lakossági/ 

12572.-
Ft/tonna 

 

Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák. 

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján 

 
2013.11.01-től 
91 § (6)  § vonatkozásában a költségvetési szervre és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményre a természetes személy 
ingatlanhasználóra irányadó szabályokat kell alkalmazni. 
 
2014.02.18-tól 
91/B. § (11) A hulladékgazdálkodási közszolgáltató legfeljebb a természetes személy 
ingatlanhasználóra a fenti §-ban meghatározott díjat alkalmazhatja 

b. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerinti személyes 
gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a támogatott lakhatás, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, 
utógondozó otthon és javítóintézet esetében, ha a szolgáltatás után a fenntartó a 
központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatásban részesül.  

 
 


