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Az enyingi hulladékudvar nyitvatartási rendje: Szerdán 14-18 óra között és Szombaton 8-13 óra 

között. 

A hulladékudvar címe: 8130 Enying,  0115/2 hrsz. 

A hulladékudvar igénybevételéhez az enyingi ingatlan használójának igazolnia kell a 

személyazonosságát és az enyingi lakcímét, személyazonosításra alkalmas okmány és a 

lakcímkártya bemutatásával. A hulladékudvar szolgáltatásait a gazdálkodó szervezet képviselője 

által adott szabályszerű meghatalmazással, a közszolgáltató nyilvántartásában szerepelő 

gazdálkodó szervezet veheti igénybe. Amennyiben a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó nem 

szerepel a közszolgáltató nyilvántartásában, vagy a hulladékudvar igénybevételéhez nem 

rendelkezik szabályszerű meghatalmazással, az enyingi hulladékudvart nem használhatja. 

A hulladékudvarba beszállítható hulladékfajták: 

veszélyes 

hulladékok 

EWC kód Hulladékfajta 

    Lakosság 

egyszeri alkalommal 
átvehető hulladék 

mennyisége 

havonta összesen 
átvehető hulladék 

mennyisége 

13 02 05 

fáradt olajok max: 5 kg. max: 5 kg. 
13 02 06 

13 02 07 

15 01 10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladékok 
max: 10 kg. max: 10 kg. 

15 01 11 

20 01 19 növényvédő szerek max: 5 kg.  max: 5 kg. 

20 01 21 fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok max: 5 kg. max: 5 kg. 

20 01 27 
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és 
gyanták 

max: 10 kg.  max: 10 kg. 

20 01 33 

elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 

02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és 
akkumulátorok is megtalálhatók 

max: 15 kg. max: 15 kg 

20 01 35 
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 

és 20 01 23 kódszámútól 

max: 50 kg.  max: 50 kg. 
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nem veszélyes 

hulladékok 

20 03 07 lom hulladék korlátlan mennyiség korlátlan mennyiség 

15 01 01  papír hulladékok 
korlátlan mennyiség korlátlan mennyiség 

20 01 01   

15 01 02  műanyag hulladékok 
korlátlan mennyiség korlátlan mennyiség 

20 01 39   

15 01 04 
fém hulladékok korlátlan mennyiség korlátlan mennyiség 

20 01 40 

15 01 07 
üveg hulladékok korlátlan mennyiség korlátlan mennyiség  

20 01 02 

20 01 25 étolaj és zsír korlátlan mennyiség korlátlan mennyiség 

20 01 36 

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 
kódszámú hulladékoktól  

max: 50 kg. max: 50 kg. 

20 02 01 

biológiailag lebomló hulladékok (zöldhulladék-ág, gally, 

nyesedék) 

A közszolgáltató által rendszeresített, felirattal ellátott, 

biológiailag lebomló zsákban, faágak nyesedékek esetén 

összekötegelve maximum 1 méter x 0,5 méteres méretben  

2 m3 2 m3 

 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét. 

 

 

Üdvözlettel: 

Siókom Nonprofit Kft 
 

 

Jámbor Tímea 

cégvezető 

 

 

 

 

 

 

 
 
Amennyiben úgy érzi, hogy panaszát, reklamációját társaságunk nem rendezte kielégítően, a következő fogyasztóvédelmi szerveknél kérheti panaszának orvoslását: 

• lakóhelye szerint illetékes megyei Békéltető Testület, illetve kérésére a szolgáltató székhelye szerint illetékes Somogy Megyei Békéltető Testület (7400 Kaposvár, Anna u. 6., tel.: 

82/501-000, email: skik@skik.hu, honlap: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet) 

• Somogy Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3., tel.: 82/510-868, email: 

fogyasztovedelem@somogy.gov.hu, honlap: www.somogy.gov.hu) 

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem kívánja igénybe venni a békéltető testület eljárását. 
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