
Konténeres hulladákszállításra vonatkozó információk 

Tisztelt Partnereink, Ügyfeleink! 

A jövő érdekében fontosnak és elengedhetetlennek tartjuk környezetünk védelmét, a 

háztartásokban és az ipari környezetben keletkező nem veszélyes hulladék szakszerű szállítását, 

kezelését, újrahasznosítását, illetve ártalmatlanítását. A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ennek érdekében konténeres hulladékszállítás szolgáltatást is nyújt a 

lakosság, valamint a vállalkozások részére. 

Konténer építési hulladék vagy kommunális (települési szilárd) hulladék elszállítására 

rendelhető. 

Mit helyezhetünk a konténerbe? 

ÉPÍTÉSI HULLADÉK 

elszállítására igényelt konténer 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK 

elszállítására igényelt konténer 

beton, tégla, föld, cserép, vályog, vakolat, 

kavics, homok, járólap, csempe 

papír, műanyag, fólia, üveg, nikecell, 

szigetelőanyag, gipszkarton, kerti bútor 

Szolgáltatási feltételek 

A szállítmány nem tartalmazhat veszélyesnek minősülő hulladékot: 

• Olajos papír, fólia, nejlon; 

• Azbeszt tartalmú pala, azbeszt tartalmú egyéb hulladék; 

• Bitumenes zsindely; 

• Elektronikai hulladék; 

• Illékony, szerves, tűz- és robbanásveszélyes hulladék; 

• PCB, nehézfém és szublimáló tulajdonsággal rendelkező hulladék; 

• Hamu; 

• Gumihulladék; 

• Állati hulladék 

Amennyiben a konténer veszélyesnek minősülő (fent felsorolt) hulladékot, illetve 

gumihulladékot tartalmaz, Társaságunk nem szállítja el. 

Kérjük, a szolgáltatásra vonatkozó igényüket minél hamarabb, de legkésőbb 48 órával az 

igényelt szolgáltatási időpont előtt jelezzék. 

Céges megrendelők esetében építési és bontási hulladék, technológiai eredetű hulladék 

elszállításához szerződéskötés szükséges. A hulladék átadója a hulladéknak a hulladéklerakón 



való átvételét megelőzően – illetve ugyanazon típusú hulladék rendszeres átadása esetén a 

szerződéskötéskor – alapjellemzéssel, azt követően megfelelőségi vizsgálattal igazolja az 

üzemeltető számára, hogy a hulladék az adott hulladéklerakón átvehető. 

Árak 

A bérleti díj nem tartalmazza a konténer ki- és elszállításának költségét, a szállítási költség a 

bérleti díjon felül fizetendő. 

BÉRLETI DÍJ (11.000.- Ft/m3 + ÁFA) 

 Vegyes hulladék Építési törmelék 

3 m3 33.000.- Ft + ÁFA 17.400.- Ft +ÁFA/konténer 

5 m3 55.000.- Ft + ÁFA 29.000.- Ft + ÁFA/konténer 

8 m3 88.000.- Ft + ÁFA  

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 

420.- Ft + ÁFA/km 

Áraink nettóban értendők, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. 

Konténer rendelése 

Telefon: +36 20 486-88-60 

E-mail: kontener@zoldvolgy.hu 

Várjuk megrendelésüket. Állunk szíves rendelkezésükre.   ZV Nonprofit Kft. 

mailto:kontener@zoldvolgy.hu

