
A Regio-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatása

Jászkisér lakosainak otthonában keletkezett

hulladékok elhelyezésére vonatkozó lehetőségekről

A Regio-Kom Np. Kft. által üzemeltetett hulladékudvaron elhelyezhető hulladékok:

A hulladék átadója lehet a Regio-Kom Társulás területén élő természetes személy, illetve annak családtagja, aki:

 fizeti a hulladékszállítási díjat;
 nincs fennálló díjtartozás a Közszolgáltatóval szemben, utolsó negyedéves befizetést igazoló szelvényt

felmutatja;
 megfelelő módon igazolja személyazonosságát és lakhelyének címét.

A Hulladékudvaron megfelelő informatikai struktúrával rendelkezünk, amely megkönnyíti a nyilvántartást, és
ellenőrizni tudjuk bizonyos feltételek teljesülését.

A hulladékgyűjtő udvarban kizárólag a lakosságnál keletkező, az alábbi mennyiségű és típusú hulladékok
kerülnek ingyenesen átvételre:

 Évente 1 m3 (1000 kg) mennyiségű zöldhulladék (növényi eredetű kerti hulladék, falevél, nyesedék,
darabolt gallyak zsákos vagy maximum 1 m hosszúságú kötegelt formában lehet átadni);

 Évente 1 m3 (1000 kg) mennyiségű építési jellegű inert hulladék, amely veszélyes összetevőt nem
tartalmaz;

 Évente 1000 kg lomhulladék, települési szilárd hulladék (nagydarabos hulladék, bútor, textília stb.);

 Évente 4 db személygépjármű gumiabroncs és 2 db kerékpár, motorkerékpár gumiabroncs

 Mennyiségi korlát nélkül leadható a háztartásban szelektíven gyűjthető papír, műanyag, fém (újság,
hullámpapír, csomagolópapír, karton, tiszta fólia, műanyag, öblös üvegek – italos, befőttes stb. – egyéb
üvegpalack, sörös, üdítős-, konzerves dobozok);

 Évente 200 kg elektronikai hulladék (tv, telefon, elhasználódott háztartási gép stb.);

 Évente 100 kg egyéb veszélyes hulladék (festékek, ragasztók, gyanták, tinták, oldószer maradékok, elemek,
akkumulátorok, motor és hajtóműolaj, szennyezett csomagolási hulladék); Tételenként meghatározott
mennyiségig

 Évente 50 kg használt étolaj.

A hulladékudvarban csak a meghatározott mennyiségek helyezhetők el! Itt nincs pénztár!

A megadott mennyiségek 1 ingatlanra vonatkoznak! Egyszerre csak egy csekk kerül elfogadásra!

A jászteleki hulladéklerakóba beszállított, a fent meghatározott mennyiségen túli hulladék után az érvényes árlista
szerint kell fizetni! Itt mennyiségi korlát nincs!

További tájékoztató a www.regiokomkft.hu oldalon olvasható.



A Regio-Kom Nonprofit Kft-nél 2021. július 1-től alkalmazandó
hulladék átvételi árak (Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)

4 Ft/kg: 1. Kezeletlen salak, 2. Öntödei homok, 3. Beton, 4. Téglák, 5.
Cserép és kerámiák, 6. Beton, tégla, cserép és kerámia, 7. Föld és kövek

6 Ft/kg: 1. Hulladékká vált növényi szövetek, 2. Üveg csomagolási
hulladék, 3. Kazán hamu és salak, 4. Biológiailag lebomló hulladék

10 Ft/kg: 1. Kevert építési és bontási hulladék, 2. Szennyvíztisztítási
iszap, 3. Víz szűrési hulladék, 4. Víz derítési iszapok

11 Ft/kg: 1. Temetői hulladék, 2. Kevert települési hulladékok
(közszolgáltatás), 3. Lom hulladékok (közszolgáltatás)

30 Ft/kg: 1. Műanyag hulladékok (agrofólia), 2. Társított anyagból
származó, 3. Szűrőanyagok, védőruházat, 4. Szigetelő anyagok (építési-
bontási), 5. Kevert hulladékok, 6. Rács szemét, 7. Előkezelésből
származó hulladékok, 8. Műanyag hulladék (gumi, kompozit)

80 Ft/kg: 1. Papír csomagolási hulladék, 2. Műanyag csomagolási
hulladék, 3. Fém csomagolási hulladék, 4. Kevert csomagolási hulladék

100 Ft/kg: 1. Műanyag hulladék (szivacs, PE hab), 2. Gumiabroncs

150 Ft/kg: 1. Műanyagok (lökhárító), 2. Üveg (szélvédő)

250 Ft/kg: 1. Kiselejtezett elektronikai berendezések

2021.évi veszélyes hulladék átvételi árak ipari mennyiség esetén (az
árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!) A lakossági mennyiség ingyenesen

elhelyezhető.

60 Ft/kg: 1. Ásványolaj alapú motorolajok, 2. Elemek és akkumulátor

100 Ft/kg: Olaj és zsír

200 Ft/kg: Olajszűrők

250 Ft/kg: Fénycsövek

400 Ft/kg: 1. Festék, lakk hulladékok, 2. Hulladékká vált tonerek, 3.
Veszélyes csomagolási hulladék, 4. Hajtógázas palackok, 5. Törlőkendők,
olajos rongy

700 Ft/kg: 1. Oldószerek, 2. Növényvédő szerek

Regio-Kom Np. Kft-hez beszállított:

Szelektív hulladék előkezelési díja: 80 Ft/Kg + ÁFA
/műanyag, papír, fém csom.hull. háztól vagy szel.

Udvarról, szigetről/Üveg: 6 Ft/Kg +ÁFA

Hulladék udvarról beszállított anyagok:

Szállítás: 30 000 Ft / forduló + ÁFA
Plusz a lerakási díj az érvényben lévő díjszabás szerint, a
lerakott anyagmeghatározása alapján.
Pld.: Zöld hulladék (biológiailag lebomló) társulási

településről: 6 Ft/ Kg + ÁFAKonténer kihelyezése:

Konténer bérleti, rendelkezésre állási díj: 30 000 Ft/ Db. + ÁFA
   Plusz a lerakási díj a lerakott anyag meghatározása alapján.

Az NHKV Zrt. felé elszámolandó közszolgáltatás körébe
tartozó hulladékok (HAK 20.03.01, 20.03.07., 20.02.01.,)

esetében az ártalmatlanítási díj:

 6 m3 konténer: 21 000 Ft.+ áfa (3,5 Ft/liter)
 10 m3 konténer: 35 000 Ft + áfa
20 m3 konténer: 70 000 Ft + áfa
30  m3 konténer: 105 000 Ft + áfa

Szelektív szigetekről történő beszállítás: (Pld.: Heves)

8 000 Ft/ sziget/ hó + ÁFA
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