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Tájékoztatás

Valamennyi szervezeti egység gazdasági vezetője részére

Tisztelt szervezeti egység Gazdasági vezető ÚrhölgyÚr!

A Palota Környezetvédelmi Kft. hivatkozya a 200I. július 24-től hatályos, a SE-en (J-)
547t2t2O0L Nytsz-ú szerződésre, díjszabása 2012. február 01-től a következők szerint válto-

zik

Átvételi/kezelési/ártalmatlanítási díi ak
- akkumulátor hull: - savas, mobil (ólom)akku (pl. gk./targoncaakk.):

- lúgos, nagykapacitású, mobil:
- zselés:
- kiskapac. lúgos akkuk: lásd: ,,szárazelem,.."- nél;

- telepített akkumulátortelepek:
- (cianid tart.) öblítő és mosóvizek, vérkép-automaták vegysz. hull-a:

- desztillációs maradék (betain):
- elektr. hull. - bontatlan monitorok, képcsöves ber.-ek:

- bontatlan hűtő-, klímaberendezések:
- e gyéb bontatl an i nformati kai/i rodatechn ikai lháztart,b er, :

- fáradtolaj:
- fertőzésvesz.hull. (tű, fecskendő, laborvizsg. anyagok), kiv.: műtéti szervek:

- festékmaradékok:
- festékes göngyölegek üresen:
- fémhigany hull,:
- fixír:
- formalin hull.:
- fertőtlenítőszer hulladék, detergens/mosópor hulladék, Di-felületkez.hull.:
- (ismeretlen összetételű)gázokattart. kiürült gáz- és szórópalackok, ezen belül:

- gázpalackok:
- etilén-oxidos patronok:
- gyógyszerészeti sprayhulladékok:

- floppytemezek hull. (veszélyes hulladéknak nem minősüló hull.):
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- galvániszap, Ni-tartalmú:
- gyantamaradék, műgyanta hull.:
- hajtógázas sprayfl akon hull., nem-gyógyszerészeti:
- halogénmentes szerves oldószerek, oldószerkeverékek:

- halogéntartalmú szerves oldószerek, oldószerkeverékek:

- haszn. fenyforrások:
_ haszn. gk,gumi (veszélyes hulladéknak nem minősülö ipari hull.):

- h i gany-tart. (mérő)eszköz hul l adék (lázmér ő, vérnyomás-mérő) :

- hívó:
- hulladék lúgok, lúgkeverékek:
- hulladék savak, savkeverékek, krómkénsav kivételével:

- hűtófolyadék, halogénmentes (emulzió):
- inftrziós üveg, üres, szennyezett (gyógyszeres):

- infrrziós/perfúziós oldat hull.:
- lejárt szav., veszélyes hulladéknak nem min. infúzió (fiz,só, cukor old.,..):

_ iródatechn ikai beren dezések fest. szalagsai, patronj ai, kazettái :

- krómkénsav:
- lejárt gyógyszerek:
- mosodai iszapok (nem persár !):

- műtéti szervek/szövetek formalinban:
- növényi és állati eredetű (étkezési) zsiradék (nem-vesz,hull,):

- növényvédőszer hulladék:
- olajos műag. flakonok:
- olajszűrő hulladék, fémvázas:
- PUR-hab, egyéb nem veszélyes kemény és lágy habok:

- szárazelem, vegyes galvánelem hulladék:
- szellózőberendezések elhasznált filterei, amennyiben

- veszélyes hulladéknak nem minősülő ipari hulladékok:
_ szenny ezőa. _tart., il l . e gyéb tulaj donságok (p l. fertőzésveszély)

miatt veszélyes hulladéknak minósülnek:

- gázá|ar c szűrőbetét hul l., szenny.bentonit, aktívszén :

- gázálarc, komplett, szűrőbetéttel :

- gázáIarctest +iartozékok, szűrőbetét nélkül (vesz.hull-nak nem min. hull.):

- nem veszélyes üveg/műag. csom. hull., laborüveg áru:

- szilikonolaj hulladék:
_ (klf./vegyei, kiskiszerelésű) laborvegyszer hull. (higanyvegyületek is):

(,,azonosítatlan" vegyszer esetén vizsgálati felár: 40 oÁ 
)

- szennyezett vegyes szil. laboreszköz-hulladék (ElBr-os text., pipetta, stb.):

- Et-Br-dal szenny. foly./gél hull., pufferoldatok:
- fotovegyszer hull., nem-használt, vegyes:
- vegyszeres göngyölegek üresen:

- veszélyes hulladék égetéséből származó salak,.

- bizalmas iratanyag, nem-v. (EWC 200101):
- 600 kg-ot elérő átadott mennyiség esetén 5 oÁ,

- 1000 kg-ot elérő átadott mennyiség esetén 10 %

kezelési díj kedvezmény.
- bizalmas iratanyag,ha (fert.) vesz. hull. (l801038):
_ bizalmas egyéb adathord. (CD, film, floppy), ha (fert.) vesz, h. (l80103*):
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tartalmú, vagy -mentes oldószer(keveréilről van szó, mert ennek hiányában az ánűel halogéntar,

talmú oldószer díjtétellel történik !)



# A megielölt díjtétet alkalmanként min. 10 kg csomagolási egység- és össáömegű adott típusú
hulladék átadása esetén érvényes, egyéb esetben az érvényes díjtétel 260 Ft/btt.kg;
# # A megietölt díjtétel alkalmanként min. 10 kg csomagolási egység- és össztömegű adott típusú

hulladék átadása esetén érvényes, egyéb esetben azérvényes díjtétel 450 Ft/btt.kg;

A termékdíjas körbe eső termékek hulladékai (pl. elektronikai hulladékok, áramforrások,...) állami

körbe vont kezelési rendszerénekazév további részében megtörténő szabályozási és pénzügyi döntései-

tól (támogatások/visszatérítések módja és mértéke, stb.) ftiggően az ezen körbe tartozó hulladékok díjté-

telei a Palota Környezetvédelmi Kft.-n kívülálló okokból év közben változhatnak! A szolgáltatás igény-

bevétele előtt kérjük tájékozódjon az aktuális feltételekről!
A nem számszerűsített mennyiségi kedvezmények mértéke év közben

érdeklődjön!

Szállítási díiak: (Bpest XV. ker-be történó szállitás, az ADR szerint):
körfuvarban tört. szállítás, havonta egyszeri alkalommal:
átalánvdíias ( átadó intézményenként/alkalmanként egységdíjjal):
- e gyed i/rendk ív ü l i szállítás, zártszekr énye s ki st gk- v al :

- egyedi szállítás,10 t-s tgk-val :

Kézi rakodás díia (külön eseti megr.alapján):
Helysz. előkészítés (vegyszer válogatás, csomagolás):

- körfuvaron belüli egyedi számlázás admin. kezelési díia:

v áltozhat, kérjük, szállítás előtt

Gvűitőeszköz/edénvzet díiak: - kihelvezési díi (Ftldb
- 30 l-es műanyag badella:

): - bérleíi díi (Ft/db.hó): - gvűitőeszköz dr (Ft/db):

- 60 l-es műanyag badella:
- 50-60 l-es műag. ballon:
- 50-60 l-es műa. hordó:
- kb. 200 l-es vesz.hull.gyűjtözsák:
- 200 l-es fémhordó:
- 20 l-es fém marmonkanna:
- 20-30l-es műag. kanna:
- 5 l-es műag. kanna:
- 10 l-es műag. kanna:
- 12 rekeszes egyszerhaszn.

ve gyszertáro lő l szállitó doboz
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- 610 l-es fedeles műa. konténer:
- 770 l-es (guruló) műa. konténer:

izo
5200

- 4-6 m3-es fémkonténer: - 19100

(Egyéb szolgáltatásra igény esetén külön árajánlatot ad a cég.)

Táiékoztatom Önftkdt, hogy

- az adminisztrációs költségek aránya miatt hulladékátadás esetén - ha számlakiállításra sor kerül (az

igénybevett szolgáltatás nem térítésmentes) - minimum 3500 Ft szolgáltatási dij számlázásra kerül,

abban az esetben is, ha a kis hulladékmennyiség miatt a számítható szolgáltatási dij ezt az értéket nem

érné el;
- az előbbi díjtételek az ÁrÁtQ7 % ) nem tartalmazzák,

Minden eeyéb feltételt illetően a hivatkozott szerződésben (ill. hatályos korábbi módosításaiban)
foglaltak változatlanul érvénvesek.



A megrendelések továbbra is a Biztonságtechnikai és Logisztikailgazgatőság Kör-
nyezetvédelmi Osztályára minden hónap 15-ig faxon Qt0-2825), vigy e-mailen

fiajudit@kkt.sote.hu) megküldött veszélyeshutladék-bejelentőlapon leadott igény-
lések alapján, összesítve történnek

Budapest, 2at2. januarP .

(-l
\)t
Dr. Maj


