
HULLADÉK KISOKOS 

háztartási kommunális hulladék A kihelyezett kukákat hetente a DTKH Nonprofit Kt. munkatársai ürítik. DTKH ügyfélszolgálat 

 E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu  

 Telefon: 53/ 500-152, 53/500-153 

 a Művelődési Házban (Lajosmizse, Szabadság tér 

12.) csütörtöki napokon 9-11 óráig  

 Kecskemét  Kecskemét, Csányi krt. 14.,  

 Kecskemét, Béke fasor 71/A 

o kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu  

o telefon: 76/501-926 

o H: 8.00 – 20.00 

o K: 8.00 – 15.00 

o SZ: 8:00 – 15.00 

o CS: 8.00 – 15.00 

o P: 8.00 – 12.00 

Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba (6000 Kecskemét, Kisfái. 248.)  

magánszemélyek is beszállíthatnak hulladékot 15 000 Ft/ tonna + áfa áron. 

Nyitva tartás: 

03.01-től –09.30-ig 

H-P: 6:00 –18:00 

Szo: 6:00 –16:00 

10. 01-től -02. 28-ig 

H-P: 6:00 –17:00 

Szo: 6:00 –16:00 

papír, műanyag, fém 

(szennyeződés mentes papír 

csomagolási hulladék,  

újságpapír, papírhulladék, 

kartondoboz 

műanyag csomagolási hulladék pl.: 

műanyag fólia, PET palack, 

italos karton doboz pl.: tejes doboz, 

gyümölcsleves doboz 

csomagolási fém hulladék pl.: sörös 

doboz, konzerves dobozok) 

 Kéthetente, a kommunális hulladék szállításának napján mennyiségi 

korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a 

kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható 

módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos 

edényzetben is. 

 A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg a DTKH Nonprofit Kt 

munkatársai szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási 

hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak. 

 

DTKH ügyfélszolgálat 

 E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu  

 Telefon: 53/ 500-152, 53/500-153 

 a Művelődési Házban (Lajosmizse, Szabadság tér 

12.) csütörtöki napokon 9-11 óráig  

 Kecskemét  Kecskemét, Csányi krt. 14.,  

 Kecskemét, Béke fasor 71/A 

o kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu  

o telefon: 76/501-926 

o H: 8.00 – 20.00 

o K: 8.00 – 15.00 

o SZ: 8:00 – 15.00 

o CS: 8.00 – 15.00 

o P: 8.00 – 12.00 

mailto:ugyfelszolgalat@dtkh.hu
mailto:kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu
mailto:ugyfelszolgalat@dtkh.hu
mailto:kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu


 Mennyiségi korlátozás nélkül leadhatók a kecskeméti 

hulladékudvarokban. 

 A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára 

térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási 

területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a 

hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a 

befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás). 

 Kecskemét Felsőcsalános 01069/108. hrsz 

o kedd: 7:00-16:00 

o szerda: 7:00-16:00 

o páros hét szombat: 8:00-12: 00  

 Kecskemét, Zöldike utca 13422/1. hrsz. 

o csütörtök: 7:00-16:00 

o péntek: 7:00-16:00 

o páratlan hétszombat: 8:00-12:00 

üveg 

(színes és színtelen öblös, üdítős, 

boros, pezsgős) 

Az üveg gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőponton történik.  

Helye: Lajosmizse, Mizsei út 5. (a Tűzoltóság előtt) 

 Mennyiségi korlátozás nélkül leadhatók a kecskeméti 

hulladékudvarokban. 

 A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára 

térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási 

területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a 

hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a 

befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás). 

 Kecskemét Felsőcsalános 01069/108. hrsz 

o kedd: 7:00-16:00 

o szerda: 7:00-16:00 

o páros hét szombat: 8:00-12: 00  

 Kecskemét, Zöldike utca 13422/1. hrsz. 

o csütörtök: 7:00-16:00 

o péntek: 7:00-16:00 

o páratlan hétszombat: 8:00-12:00 

zöldhulladék  Havonta, meghatározott időpontban a DTkH Nonprofit Kft. 

munkatársai szállítják el. 

 A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, 

illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen 

rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az 

ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként 

maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az 

ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. 

 A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg a DTkH Nonprofit Kft. 2 db 

cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén 

további zsákokat a DTkH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán lehet 

beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az 

ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás 

számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok 

szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális 

többlethulladékos zsák árával megegyező: 295 Ft+ÁFA/db), utólag a 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) 

Zrt. által kerül kiszámlázásra. 

 Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint 

további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH 

emblémás lebomló zsák helyezhető ki. 

DTKH ügyfélszolgálat 

 E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu  

 Telefon: 53/ 500-152, 53/500-153 

 a Művelődési Házban (Lajosmizse, Szabadság tér 

12.) csütörtöki napokon 9-11 óráig  

 Kecskemét  Kecskemét, Csányi krt. 14.,  

 Kecskemét, Béke fasor 71/A 

o kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu  

o telefon: 76/501-926 

o H: 8.00 – 20.00 

o K: 8.00 – 15.00 

o SZ: 8:00 – 15.00 

o CS: 8.00 – 15.00 

o P: 8.00 – 12.00 
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Ágak, gallyak, levelek minden hónap 1. és 3. szombaton 8:00 – 16:00 között leadhatók a Lajosmizsén, a Vásártéren (egykori 

lóvásár területe).  

lomhulladék 

(háztartásokból származó veszélyes 

hulladékot nem tartalmazó 

hulladékká váló háztartási 

eszközök, berendezések, tárgyak 

pl.: bútorfélék, extilruhafélék)) 

A lomtalanítást a DTKH Nonprofit Kt. évente (jan. – dec.) ingatlanonként 

KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő 

rendszerrel végezi el, mely az 76/501-926 (2. menüpont) telefonszámon 

(ügyfélfogadási időben) igényelhető. 

DTKH ügyfélszolgálat 

 E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu  

 Telefon: 53/ 500-152, 53/500-153 

 a Művelődési Házban (Lajosmizse, Szabadság tér 

12.) csütörtöki napokon 9-11 óráig  

 Kecskemét  Kecskemét, Csányi krt. 14.,  

 Kecskemét, Béke fasor 71/A 

o kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu  

o telefon: 76/501-926 

o H: 8.00 – 20.00 

o K: 8.00 – 15.00 

o SZ: 8:00 – 15.00 

o CS: 8.00 – 15.00 

o P: 8.00 – 12.00 

 Leadható a kecskeméti hulladékudvarokban 

o max 1 m3/év/ingatlan 

 A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára 

térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási 

területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a 

hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a 

befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás). 

 

 Kecskemét Felsőcsalános 01069/108. hrsz 

o kedd: 7:00-16:00 

o szerda: 7:00-16:00 

o páros hét szombat: 8:00-12: 00  

 Kecskemét, Zöldike utca 13422/1. hrsz. 

o csütörtök: 7:00-16:00 

o péntek: 7:00-16:00 

o páratlan hét szombat: 8:00-12:00 

használt sütőolaj  A MOL töltőállomáson (Lajosmizse, 50. sz. út jobb oldala) egyszerre max. 10 kg leadható. 

 A sütőolaj nem lehet más egyéb hulladékkal, anyaggal vagy vegyszerrel szennyezett (sütéskor keletkezett ételmaradvány nem 

számít szennyezésnek). 

 A COOP SZUPERMARKETBEN (6050 Lajosmizse, Szabadság Tér 8-9.) bármilyen típusú növényi étolaj beváltható. 

 Kizárólag szennyeződés- és idegen folyadéktól mentes étolajat vesznek át.  

 Az olajat jól zárható, 1 literes kiszerelésű, vásárló által hozott flakonban fogadják el. 

 Az 1 alkalommal leadható maximális olajmennyiség: 5 liter. 

 1 liter megfelelő minőségű használt olajért 1 db, 80 Ft értékű kupont adnak. 
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 Leadható a kecskeméti hulladékudvarokban 

a. max 20 kg/év/ingatlan  

 A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára 

térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási 

területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a 

hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a 

befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás).l 

 Kecskemét Felsőcsalános 01069/108. hrsz 

o kedd: 7:00-16:00 

o szerda: 7:00-16:00 

o páros hét szombat: 8:00-12: 00  

 Kecskemét, Zöldike utca 13422/1. hrsz. 

o csütörtök: 7:00-16:00 

o péntek: 7:00-16:00  

o páratlan hét szombat: 8:00-12:00 

elektronikai hulladék 

 

Évente kétszer, tavasszal és ősszel megszervezésre kerül az ingyenes lakossági elektronikai hulladékbegyűjtés a Tűzoltóság udvarán 

(Lajosmizse, Mizsei u. 5.) 

A 264/2004. (IX.23.) kormányrendelet szerint 2005 augusztus 13-tól minden elektronikai készülékeket árusító bolt köteles 

elromlott/kidobandó elektronikai eszközeinket visszavenni 

 Leadható a kecskeméti hulladékudvarokban 

o max 200 kg/év/ingatlan 

 A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára 

térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási 

területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a 

hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a 

befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás). 

 

 Kecskemét Felsőcsalános 01069/108. hrsz 

o kedd: 7:00-16:00 

o szerda: 7:00-16:00 

o páros hét szombat: 8:00-12: 00  

 Kecskemét, Zöldike utca 13422/1. hrsz. 

o csütörtök: 7:00-16:00 

o péntek: 7:00-16:00 

o páratlan hét szombat: 8:00-12:00 

használt ruha A Tűzoltóság (Lajosmizse, Mizsei u. 5.) előtti ruhagyűjtő konténerbe leadható. 

MoFa Adománybolt (Lajosmizse, Dózsa György út 98.) 

személyautó gumiabroncs  Leadható a kecskeméti hulladékudvarokban 

o max 4 db/év/ingatlan  

 A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára 

térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási 

területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a 

hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a 

befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás). 

 

 Kecskemét Felsőcsalános 01069/108. hrsz 

o kedd: 7:00-16:00 

o szerda: 7:00-16:00 

o páros hét szombat: 8:00-12: 00  

 Kecskemét, Zöldike utca 13422/1. hrsz. 

o csütörtök: 7:00-16:00 

o péntek: 7:00-16:00  

o páratlan hét szombat: 8:00-12:00 

lakossági építési törmelék 

(lakóépület karbantartásából 

származó szennyeződés mentes 

beton, égetett agyag tégla, cserép, 

kerámia hulladék és ezek keveréke, 

mely egyéb hulladékkal nem 

szennyezett) 

 Leadható a kecskeméti hulladékudvarokban 

o max 1 m3/év/ingatlan 

 A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára 

térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási 

területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a 

hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a 

befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás). 

 Kecskemét Felsőcsalános 01069/108. hrsz 

o kedd: 7:00-16:00 

o szerda: 7:00-16:00 

o páros hét szombat: 8:00-12: 00  

 Kecskemét, Zöldike utca 13422/1. hrsz. 

o csütörtök: 7:00-16:00 

o péntek: 7:00-16:00  

o páratlan hét szombat: 8:00-12:00 

A Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba (6000 Kecskemét, Kisfái. 248.) Nyitva tartás: 



térítés ellenében kitermelt talaj, föld; beton; beton, tégla, cserép keveréke 

leadható. 

ára: 1.500 Ft/tonna + ÁFA  

03.01-től –09.30-ig 

H-P: 6:00 –18:00 

Szo: 6:00 –16:00 

10. 01-től -02. 28-ig 

H-P: 6:00 –17:00 

Szo: 6:00 –16:00 

veszélyes hulladék Veszélyes hulladék nem szállíttatható a közszolgáltatás keretében, erre 

szakosodott és engedéllyel rendelkező szolgáltató a kecskeméti telephellyel 

rendelkező Design Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.)  

Design Kft. 

 e-mail. info@designkft.hu 

 telefon: 76 485 046. 

 ügyfélfogadás  

o H-Cs 8.00-16.00,  

o P 8.00-14.00 

lejárt gyógyszer  

(kivéve a tűz- és robbanásveszélyes 

készítmények pl. spray és az 

injekciós tűk) 

A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 

12.) EMMI rendelet alapján gyógyszertárban kell leadni. 

 Szent István Patika (Lajosmizse, Szabadság tér 7.) 

 Família Patika (Lajosmizse, Dózsa György út 111.) 

injekciós tű Az Egészségházban (Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.), az ügyelet 

előtt kihelyezett dobozban adható le. 

 

fénycső, izzó (ép állapotú)  Leadható a kecskeméti hulladékudvarokban 

o max 10 kg/év/ingatlan 

 A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára 

térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási 

területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a 

hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a 

befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás). 

 Kecskemét Felsőcsalános 01069/108. hrsz 

o kedd: 7:00-16:00 

o szerda: 7:00-16:00 

o páros hét szombat: 8:00-12: 00  

 Kecskemét, Zöldike utca 13422/1. hrsz. 

o csütörtök: 7:00-16:00 

o péntek: 7:00-16:00  

o páratlan hét szombat: 8:00-12:00 

festékek csomagolásai 

növényvédő szerek csomagolásai  

(üres növényvédő szeres doboz) 

szárazelem 

fáradt olaj, szintetikus motor-, 

hajtómű- és kenőolaj (kerti 

kisgépek, magán használatú 

gépkocsik hulladékká váló 

motorolaj hulladéka) 

akkumulátor (ép, összeszerelt)  Leadható a kecskeméti hulladékudvarokban 

o max 20 kg/év/ingatlan 

 A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára 

térítésmentes, aki felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási 

területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a 

hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a befizetést 

igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás). 
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állati hulladék Állati hulladék begyűjtésre vonatkozó igények, rendelések az ATEV Zrt –

nél adhatók le. 

 

 ATEV Zrt. 

o cím: 1097 Budapest, Illatos út 23. 

o http://atev.sreter.eu/ 

o ügyfélszolgálat 

 H – P: 7:00 – 15:00 

 telefon: +06-80-820-024 

szennyvíz   A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 

455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján azon ingatlanok használói, 

melyek a szennyvízcsatornára nincsenek rákötve és az ingatlanon 

vízfelhasználás történik, kötelesek évente legalább 1 alkalommal a 

keletkezett szennyvizet a közszolgáltatóval elszállítatni. 

 Lajosmizse Város közigazgatási területén a szennyvíz szállítás 

teljesítésére az egyedüli jogosult és kötelezett közszolgáltató a Faragó 

Környezetvédelmi Kft.  

 Faragó Környezetvédelmi Kft.  

 székhely: 2366 Kakucs, Ipartelep 12-16., 

  e-mail: info@faragokv.hu 

 ügyfélszolgálat 

o H – P: 8.00 – 16.00 

o telefon: +36 (29) 576 230 
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