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a kdztisztas6gr6l, valamint a telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos helyi
ktizszolgiltatisr6l 6s annak ktitelez6 ig6nybev6tel6r6l

Cserkft Kcizs6g 0nkorm6nyzatfinak Kdpvisel6-testtilete a helyi onkormdnyzatokr6l sz6l6 1990.
6vi LXV. T<irv6ny (Otv.) 16.$ (l) bekezddsdben, valamint a hulladdkgazdilkodilsr6l sz6l6 2000.
dvi XLIII. Tdrv6ny (Hgt.) 23.$-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n kiikincis figyelemmel a
24212000' (XII. 23.) Korm. Rendeletben, valamint a 21312001. (XI. 14.) Korm. rendeletben
foglaltakra az alitbbi rendeletet alkotia:

I. Fejezet

Altalt{nos rendelkez6sek

l.$

l./ Jelen rendelet cdlja, hogy Cserkirt kdzsdg kdzigazgathsi teriiletdn a lakoss6g egdszsdgdnek
vddelme, valamint a kdzs6g term6szeti ds dpitett kdrnyezetdnek meg6v6sa 6rdekdben a
teleptildsi szil6rd hulladdkra vonatkoz6 kdzszolgilltat6st 6s annak krjtelez<i igdnybevdteldt
biztositsa, illetve az ezekkel kapcsolatos feladatokat ds hat6sk6r6ket, jogokat 6s
kdtelezettsdgeket, tilalmakat 6s jogkcivetkezmdnyeket a helyi saj6toss6goknak megfelel6en
rendezze.

2.1 A rendelet hatfiya Cserkrit k<izs6g kdzigazgatilsi tertiletdn beliil a rendszeres
hulladdksz6llit6sba bevont, helyi kdzszolgilltat6ssal ell6tott ingatlanok tulajdonosaira,
birtokosaira vagy haszn6l6ira (tov6bbiakban egyiitt: ,,ingatlantulajdonos") terjed ki / a kcizsdg
utc6i ds Cserkirt -Plat6 lak6ingatlanjai l.

3.1 A k6zszolg6ltat6s az ingatlantulajdonos 6ltal a kdzszolgSltat6 sz6llit6eszk1zeihez
rendszeresitett gytijt6eddnyben, vary a rendeletben megjeldlt egydb m6don az ingatlanon
Osszegytijtdtt ds a kdzszolgilltat6 rendelkezdsdre bocs6tott telepiil6si szil6rd, hulladdk
begyijt6sdre ds rendszeres, illetve alkalmi elsz6llit6srira; az ingatlanon dsszegyrijt6tt
lomtalanit6s kdrdbe vont teleptildsi szil6rd hulladdk - a krizszolgSltat6 5ltal meghat1rozott



2.t

2

id6pontban 6s helyen tortdn6 - begytijtds6re ds a kdzszolgilltat6 6ltali elsz6llit6s6ra;
hulladdkkezel6 telepek, hulladdklerak6k ds a hulladdk furtalmatlanitdsilt szolg6l6
l6tesitmdnyek ldtesitdsdre, mtikddtetdsdre ds tizemeltetdsdre; valamint a fent meghat6rozottak
szerint gytijtdtt, begyrijt<itt ds elsz6llitott teleptildsi szil6rd hulladdk 6rtalmatlanitlsfura terjed
ki.

t./

2.$

A rendszeres hulladdksz6llit5sba bevont teri.ileten az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben
meghatfirozottak szerint jogosult 6s kciteles igdnybe venni a helyi k<izszolg6ltat6st.

Gazdilkod6 szewezet akkor kdteles a helyi kdzszolgilltat6s igdnybevdteldre, ha a gazdasilgi
tevdkenysdg6vel 6sszefiiggdsben keletkezett telepiildsi szil6rd hulladdk6nak kezelds6r<il
(hasznosit6s5r6l vagy drtalmatlanit6sdr6l) a Hgt. 13.$-6ban foglaltaknak megfelel6en nem
gondoskodik.

3.1 A helyi k<itelez6 kdzszolg6ltat6sra vonatkoz6 kdzszolg6ltat6si szerz6dds ldtrejcin a

kdzszolg6ltat6s els6 ig6nybev6tel6vel.

II. Fejezet

A kiizszolgSltatds ellitisinak rendje

3.$
Cserkrit kdzs6g tinkorm6nyzatinak kdpviseki testiilete a telepiil6si szil6rd hulladdk tekintetdben
fenn6ll6, a hullad6kkezeldsi kdzszolg6ltat6s megszervezdsdre 6s fenntart6s6ra ir6nyul6
kOtelezetts6ge teljesitdsdnek drdekdben 0n6ll6 k6zszolg6lt atist szewez.

Cserkft k6zs6g kdzigazgat6si teruletdn a hullad6kkezeldsi k6zszolg6ltat6s teljesitdsdre
kiz6r6lagosan jogosult hulladdkkezelo a Ddl-KOM Szolg6ltat6 Kft. fielen rendeletben:
K<izszolgdltat6).

3.1 Telepiildsi szil6rd hullad6kot csak az erre a cdlra kijeldlt ds leg6lisan miikddtetett
hullad6klerak6 telepen, hulladdk udvarban, vary a krizszolg6ltat6 6ltal alkalmazott egydb,
jogszab6lyban megengedett m6don, a vonatkoz6 izemeltet6si szab6lyok ds el6ir6sok szigoru
betart6s6val szabad elhelyezni.

4.1 Az dnkormfinyzat sziiksdg esetdn gondoskodik a kcizszolg6ltat6 javaslata alapjbn a
gyiijt6pontok, valamint a lerak6hely kijel6ldsdr6l, a l6tesitm6nyek megval6sit6s6r6l ds

mtiktidtet6sdr6l a kdzszolg6ltat6 rid6n, valamint biztosida a kOzteriilethasznillatfit az indokolt
mennyis6gti gytijt6ed6ny kihelyez6sdhez, tilrolilsilhoz 6s megkdzelitdsdhez.

l.t

2.t



4.$

A hulladdksz6llit6si kozszolgitltat6s igdnybevdtele heti egy alkalommal kdtelez6.

A szervezett kozszolg|ltatdst igdnybevevok sz6m6ra a szabvilnyos t6rol6eddnyek haszn6lata
kdtelez6.

s.$

A kdzszolgilltat6 a telepi.ildsi szililrd hulladdkot heti egy alkalommal kdteles elsz6llitani. A
sz6llit6s m6dj6r6l 6s idejdr6l az ingatlantulajdonost a kdzszolgilltat6 - bel6t6sa szerint - ir6sban
v agy kdzzdt6tel ritj 5n t6j 1koztatja.

III. Fejezet

Az ingatlantulajdonosok jogai 6s ktitelezetts6gei

6.S

Az ingatlantulajdonos k0teles a Cserkrit kdzs6g dnkorm6nyzata 6ltal szewezett
kdzszolg5'ltatils igdnybevdteldre: az ingatlan6n keletkez6 telepiildsi szil6rd hulladdk e

rendeletben eloirtak szerinti gyiijtdsdre, valamint a sz6llit5si napokon elsz6llit6s c6lj6b6l a
kdzszolgSltat6nak tcirtdn6 fitaddsira.

Az ingatlantulajdonos az ingatlan5n keletkezo vagy birtok6ba keriilt telepiil6si szil6rd
hulladdkot a kdrnyezet szewryezlsdt megel6z6, k6rosit5sdtkiz6r6 m6don kdteles gytijteni, 6s

ahhoz akdzszolgilltato sziilit6eszkoz6hezrendszeresitett t6rol6eddnyt kdteles ig6nybe venni.

Az ingatlantulajdonosnak a hulladdk gyrijtdse sor6n megfelel6 gondoss6ggal kell elj6rnia
annak drdekdben, hogy a hulladdk m6sok 6let6t, testi dps6g6t, eg6szs6g6t 6s j6 kdzdrzetdt ne
veszllyeztesse, a term6szetes ds 6pitett kcirnyezetet ne szennyezze, a ndvdny- 6s 6llatvil6got
ne k6rositsa, a k<izrendet 6s a kdzbiztons6got ne zavarja, 6s az ingatlan6n keletkez6 hulladdk
mennyis6gdt alacsony szinten tartsa.

Lt
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4./

J./

6.1

Az ingatlantulajdonos a t6rol6ed6nyben az ingatlanon szok6sosan keletkez6 hullad6kot
tdmtiritds n6lkiil irgy helyezheti el, hogy annak fedele zirhato legyen, valamint az a
hulladdksz6llit6s sor6n akdzszolgdltat6 alkalmazottainak eg6szs6g6t ne veszdlyeztesse, a gdpi
iiritdst ne akad6lyozza, az iirit6 berendezdst ne k6rositsa.

A t6rol6eddny melld hulladdkot elhelyezni csak a krizszolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelz6ssel ell6tott
zs6kban lehet. A jelzett zsik 6ra tartalmazza a teleptildsi hulladdk elszSllitdshnak, kezeldsdnek
6s 6rtalmatlanit5s6nak kdlts6gdt.

Ha a t6rol6ed6ny olyan nedves hullad6kot tartalmaz, amely <isszetdmcirddott vagy befagyott,
vaW a benne l6v6 hullad6kot frgy dsszeprdselt6k, hogy emiatt a t6rol6eddnyt az el6irt m6don
kiiiriteni nem lehet, a tulajdonos kdteles a visszamaradt hullad6kot fellazitani ds a
t6rol6eddnyt hasznSlhat6vS tenni.

7.S

l.l A t6rol6ed6nyben tilos olyan anyagot elhelyezni (forr6 hamu, mar6-, mergezo anyag, dllati
hulla, folydkony vagy befagyott zsiraddk, gyfldkony vagy robban6 anyag, k6 ds
dpiilettdrmel6k, nagyobb terjedelmti, srilyu t6rgy, stb.), amely veszllyezteti a
hulladdksz6llitdssal foglalkoz6 alkalmazott egdszsdg6t, megrong6lhatja a gyrijt6berendezdst,
6rtalmatlanit6sa sor6n veszllyeztetheti a kdrnyezetdt, a telepiil6si szil6rd hullad6kkal egyiitt
egy6b okb6l nem gytijthet6, illetve nem min6siil teleptil6si szil6rd hulladdknak.

2.1 Ha a k<izszolgilltat6 alkalmazottai meg6llapitj6k, hogy a hulladdk nem a kozszolgdltat6
sz6llit6eszkdz5hez rendszeresitett 6s a kdzszolg6ltat6t6l Stvett t6rol6eddnyben vagy m6s
gytijt6eszktizben keriilt kihelyezdsre; illetve a kihelyezett t6rol6eddny a k6zszolg6ltat6 6ltal
alkalmazott gdpi tirft6si m6dszerrel - az ingatlantulajdonosnak felr6hat6 okb6l - nem tiritheto;
vaW a t6rol6ed6nyben az (1) bekezd6sben megjelcilt anyagot, ttrgyat helyeztek el; illetve az
triltoltott, a kitiritdst 6s a hullad6k elszdllit6s6t jogosultak megtagadni. A kiiiritds ds a hulladdk
elsz6llitds6nak megtagad6s6r6l a kdzszolgilltat6 az ok felttintetdsdvel 6rtesiti az
ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem sz|llitott hullad6k elsz6llit6shr6l az ingatlantulajdonos
kdteles gondoskodni.

8.$

A t6rol6ed6nyeket sziiksdg szerint, de legal6bb dvente egy alkalommal ki kell tisztitani ds
fert6tleniteni. A tSrol6eddnyek rendszeres tisztit6sa 6s fert6tlenit6se az ingatlantulajdonos
fel adata, annak kd lts 6 ge i az ingatlantu laj dono s okat terh e I i.

e.$



(l) Az ingatlantulajdonos koteles a t6rol6eddnyeket a hulladdk elsz6llit6sa c6lj6b6l a
kdzszolg6ltat6 6ltal megjeldlt idopontban, a begyrijtdst v6gz6 g6pjdrmiivel megkozelithet6 6s
tirit6sre alkalmas helyen elhelyezni. A t6rol6ed6nyt legfeljebb a szilllithsi napot megel6z6
napon lehet kihelyezni akdztertiletre, kivdve a tart6san engedllyezett elhelyezdst.

(2) Azokon a teriileteken, ahol a t6rol6eddnyeket a k6zszolgrlltat6nak val6 itadfus vdgett
k0zteriiletre - a forgalom akaddlyozdsa, illetve faluk6pi okokb6l - nem lehet kihelyezni, itt a
t6rol6eddnyek kihelyezds6rol az ingatlantulajdonos, vagy ktildn meg6llapod6s alapj6n, dij
ellen6ben a kdzszolghltat6 gondoskodik.

10.$

(l) Az ingatlantulajdonos a t6rol6eddnyeket az ingatlan teniletdn beliil, illetve zilrhato
helyisdgben vagy zhrhat6 t6rol6ban koteles elhelyezni rigy, hogy ahhoz illetdktelen szemdlyek
ds dllatok ne fdrjenek hozz6. A t6rol6ed6nyeket csak a 9.$ (1) bekezddsben megleiiilt
id<itartamban lehet kdztenileten elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos kdteles a t6rol6eddnyek el6kds zitS-, t6rol6 hely6t tiszt6n tartani, tdlen a
h6t6l megtisztitani. A begytijtds alkalm6val szeyryezett kdzteriilet tisztit6s6r6l a
kcizszolg6ltat6 kciteles gondoskodni.

(3) Tilos a t6rol6eddnyek kdrnydkdt, megkdzelitdsi irtvonal6t tdrgyakelhelyez6s6vel vagy parkol6
gdpj6rmiivekkel oly m6don elzitrni, amely a t6rol6eddnyeknek a gyakorlatban kialakult
m6don tdrtdn<i iirit6s6t akadillvozza.

IV. Fejezet

A kiizszolg 6ltat6 j o gai 6s kiitelezetts6gei

il.$

(l) A kdzszolgilltato kdteles a t6rol6ed6nyek kitiritdsdt kimdletesen, az elvinhato gondoss6ggal
vdgezni.

(2) A t6rol6ed6nyben okozott karokat a kozszolgiitat6 teritdsmentesen kciteles kijavitani,
amennyiben a k6rokoz6s neki felr6hat6 okb6l kdvetkezik be. A kiizszolgilltat6nak az ebbol
ered6 karbantart6si munk6k, valamint a javit6s id6tartamrira helyettesit6 t6rol6ed6nyt kell
biztositania. Amennyiben a k6rokoz6s nem r6hat6 fel a klzszolgilltat6nak, a
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haszn6lhatatlann6 v6lt t6rol6eddnyek javit6sa, p6tl6sa, illetve cserdje az ingatlantulajdonost
terheli.

(3) Az elhaszn6l6dott t6rol6eddny p6tl6s6r6l a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell
gondoskodnia.

(4) A nagydarabos hulladdk (lom), tov6bb6 a naponta szok6sosan keletkez6 h|ztartdsi hulladdk
mennyis6g6t meghalad6 falomb 6s kerti hulladdk szewezett gyrijtdsdr6l, elsz6llit6s6r6l ds

5rtalmatlanit6srir6l (lomtalanit6s) a k<izszolg6ltat6 dvente legal6bb egy alkalommal
t6ritdsmentesen gondoskodik. A hiztartilsi veszdlyes hulladdk szervezett gyrijt6sdrol,
elszilllithsSr6l ds Srtalmatlanit6s6r6l a kdzszolghltat6 t6ritds ellendben, az

ingatlantulajdonossal kdtdtt kiil<in megdllapod6s alapj5n gondoskodik.

(5) A lomtalanitds id6pontj6r6l, valamint tertileti feloszt6sSr6l a kdzszolg6ltat6 kdt hdttel
kor6bban t|jlkoztatja a teleptildsi dnkorm6nyzat jegyzojdt, aki err6l 3 napon beliil a helyben
s zok6s o s m6 do n 6rte s iti az ingatlantulaj do no s o kat.

(6) A kdzszolgf,ltat6 a rendelet hat6lya al6 tartozf ingatlanon keletkezett hulladdkot a jelen
rendeletben irt szabillyok szerint k<iteles rendszeresen elsz6llitani a kijeldlt hulladdklerak6
telepre, illetve annak 6rtalmatlanitds6r6l mfs, a szakmai kdrnyezetvddelmi szab6lyokat
megtart6 m6don gondoskodni.

V. FEJEZET

A kiizszolgfltatds dija

12.S

1.1 A hulladdkgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. dvi XLI[. tdrvdny 23.$ f) pontj6ban kapott
felhatalmaz6s alapj6n a teleptil6si rinkorm6nyzat mentesiti a hullad6ksz6llit6sba bekapcsolt

ingatlantulajdonosokat a kdzszolg6ltat6si dijfizet6si k<jtelezettsdg al6l, es ezilltal biztositja

sz6mukra a kdzszolgilltat6s ingyenessdgdt.

2./ A telepiildsi dnkormhnyzat a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l6 2000. 6vi XLIII. torvdny 59.$ (1)

bekezd6s6nek j) pontj6ban kapott felhatalmaz6s alapjdin megalkotott, a telepiildsi

hullad6kkezeldsi k6zszolg6ltat6si dij meg6llapit6s6nak r6szletes szakmai szabtiyair6l sz6l6

24212000. (XII. 23.) Korm. rendelet 6.$ (6) bekezd6s6ben foglaltaknak megfeleloen a

kozszolg6ltat6n6l felmertil6 k<ilts6geket, a k0zszolg6ltat6val kotdtt kdzszolg6ltat6si

szerz6d6sben meghat6rozott m6don 6s gyakoris6ggal szhmira - m5s fon6sb6l - megt6riti.



VI. FEJEZET

Kiizteriileten keletkez6 hullad6k gyiijt6se 6s elszillitf sa

13.S

(l) A k<jztertileteken keletkez6 hilztartdsi 6s egy6b szilfird hullad6kot kizhr6lag a kijelcilt
hullad6klerak6ban lehet elhelyezni, amelyrol az dnkormdnyzat a k0zszolg6ltat6s keretein
kiviil, ktildn szerzodds alapj6n gondoskodik.

(2) Az illeg6lis hullad6klerak6k felsz6mol6s6r6l az dnkorm6nyzat akdzszolgilltat6s keretein kivtil
gondoskodik.

VII. Fejezet

Szabilys6rt6si rendelkez6sek

ts.$

Szab6lys6rt6st kcivet el ds 30. 000 Ft-ig terjed6 penzbirs|ggal srijthat6, aki:

l.l hflztarthsi hulladdkot felhalmoz vagy kdztertiletre, illetve m6s ingatlan6ra a jelen rendeletben
meghatfirozott feltdtelekt6l elt6rri m6don kihelyez I 6.$ ll-3lpontja, 9.$ 1pont., 10.9.

2.1 atelepildsi szil6rd hullad6kot nem a kijel<ilt hulladdklerak6ban
helyezi el / 3.$ 3. pont /.

3.1 atfiroloeddny tisztSntartilsi ds fert6tlenitdsi kdtelezettsdgdt elmulasztja I 8.9 I .

4.1 t6rol6eddnyt rendeltet6st6l eltdr6en hasznril, nem hdztart6si hullad6kot rak a tartillyba,
rothad6, btizds hullad6k elsz6llit6s6r6l 6s 6rtalmatlanithshr6l nem gondoskodik / 7.$ 1 pont/ .

5.1 t6rol6eddny mell6 - a szolg6ltat6t6l v6s6rolt, jelzett zsdk kiv6tel6vel - hulladdkot helyezki I
6.$ 5. pont / .



VIII. FEJEZET

Fogalom meghat{rozisok

16.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:

Ingatlan: a kdzszolgilltathsba bevont teriileten fekv<l egylak6sos lak6- vagy lak6s cdlj6ra
haszn6lt dptilet, a tdbb lak6sos dpiilet lak6sonkdnt, illetve a szdvetkezeti, thrsashizi
6piiletben l6v6 lak6s, valamint a nem lak6s cdlj6ra szolg6l6 azon helyisdgek, amelyekben a
fogyaszt6i tev6kenys6g sor6n hulladdk kdpzodik. Jelen rendelet alkalmazdshban ingatlannak
min6siilnek a gazd6lkod6 szervezetek nem lakis c6lj6ra szolg6l6 azon helyisdgei,
amelyekben a fogyaszt6i tevdkenysdg sor6n hulladdk kdpzodik ds a hulladdk kezeldsdrol
nem gondoskodnak az 6r.3, 5 l2lbekezddsdben meghat6rozottm6don.

Telepiil6si szil{rd hullad6k:
a.) hdztartdsi hulladek: az emberek mindennapi dlete sordn a lak6sokban, valamint a

pihends, ridtlds clljfira haszn6lt helyisdgekben ds a lakoh|zak kdzds haszn6latu
helyis6geiben 6s teriiletein, valamint az intdzmdnyekben keletkezo, veszllyesnek nem
min6siil6 hullad6k,

b.) kdzteriileti hulladek: ktizforgalmf ds zdldtenileten keletkez6 hulladdk,
c.) hdztartdsi hulladdkhoz hasonl| jelleg{i ds \sszetdtelti hulladek: gazdasilgi

vdllalkozdsokn6l keletkez6 - kiil<in jogszab6lyban meghat6rczott - veszdlyesnek nem
min6siil<1 szil6rd hulladdk, amely ahiztartilsi hullad6kkal egytitt kezelhet6.

Hullad6kgyiijtd udvar (hullad6kudvar): az elk0l<initetten (szelektiven) begyrijthet6 telepiildsi
szilSrd, valamint a ktil<in jogszab6lyban meghat6rozottak szerint a veszdlyes hulladdkok
6tvdteldre 6s az elszilllit6sig elkiildnitett m6don trirtdn6 throlSsdra szolg6l6, feltigyelettel
el l6tott, zirt b egyfijt6hely.

Hullad6kgyiijt6 sziget (gy,iijt6sziget): a h6ztart6sokban keletkezo, hasznosit6sra alkalmas,
kiil6nbdz6 fajthjtt, elktildnitetten gyrijtOtt, hfntartdsi hulladdk begytijtdsdre szolg6l6,
lak6dvezetben, kdzteri.ileten kialakitott, feliigyelet ndlktili, folyamatosan rendelkezdsre 6116

begyrij t6hely, szabvdnyo sitott eddnyzettel.
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Gyiijtdpontz A kdzszolg6ltat6s keret6be tartoz6 azon ingatlantulajdonosok teleptil6si szilSrd
hullad6k6nak - meghatfurozott vagy meghathrozatlan id6tartamig - 6tvdtel6re kijelolt hely,
ahonnan a kdzdssdgi vagy a szd,llithsi napon kihelyezett egydni t6rol6ed6nyb6l trirt6n6
elszfillitisSval teljesiti aklzszolghltat6 a kdzszolg6ltat6si kotelezettsdgdt.

Atrak6{llomfs: a telepiildsi szil6rd hulladdk begyijtds6nek 6s szSllitkshnak elktilonitdsdre
szolg6l6 z6rt, klrilkeritett ldtesitmdny, ahol a teleptil6si szil6rd hullad6kot a speci6lis
gyijt6j6rmtib6l z6rt rendszeni kontdnerbe iiritik, illet6leg a zhrt kontdnert (fel6pitm6nyt)
iiritds ndlkiil a tov6bbsz6llft6sig ideiglenesen t6rolj6k.

Telepiil6si szilfrdhullad6k lerak6 telep (a tovfbbiakban: hullad6klerak6): mtiszaki
vddelemmel l6tesitett, folyamatos ellen6rzdst biztosit6 rendszerrel ell6tott, a szil6rd
hulladdk fdld felszindn vagy ftildben tdrt6no 6rtalmatlanitilsfura szolg6l6 mrit6rgyak ds
kiszo19616 ldtesitmdnyek 6sszess6ge.

Nagydarabos hullad6k (lom): a telepi.ildsen a hilztartdsokban keletkezett azon hulladdk
(h6ztart6si berendez6si, felszerel6si t6rgyak, eszkdzdk ds anyagok), amely ak6zszolg6ltat6s
keretdben rendszeresitett trlrol6eddnyzetben nem helyezhet6 el.

Biol6giailag lebonthat6 hulladdk (biohullad6k): minden szeryesanyag-turtalmir hulladdk, ami
anaerob vagy aerob m6don (mikroorganizmusok, talaj6l6ldnyek vagy enzimek segitsdgdvel)
lebonthat6.

Vesz6lyes hullad6k: az olyan hulladdk, amely a Hgt. 2. szdmu mell6kletben felsorolt
tulajdons6gok ktiztil eggyel vagy tribbel rendelkezik, illetve ilyen anyagokat vagy
dsszetev<iket tartalmaz, eredete, <isszet6tele, koncentrdci6ja miatt az eg6szsdgre, 
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k<irnyezetre ko ckflzatotj elent.

Artalmatlanitfs: a hullad6k okozta kOrnyezetterhelds cscikkentdse, kcirnyeze tet veszelyezteto,
szennyezo, k6rosit6 hat6s6nak megsziintetdse, kizfurttsa - a k<irnyezet elemeit6l t6rt6n6
elszigeteldssel vagy anyagi min6s6gdnek megv6ltoztatds|val -; a Hgt. 3. sz6m[
mell6kletdben fel s oro lt elj 6r6sok valame lyikdnek alkalm az6s6v al.

Kezel6s: a hullad6k veszllyeztetl hat6sainak csokkentds6re, a kdrnyezetszennyezds
megeltizdsdre ds kiz6r6shra, a termeldsbe vagy a fogyaszt1sba tdrtdn6 visszavezet6sdre
ir6nyul6 tevdkenys6g, valamint a kezeldst megval6sit6 elj6r6s alkalmazilsa, beledrtve a
kezel6ldtesitm6nyek ut6gondoz6s6t is.

Begyiijt6s: a hullad6knak a hullad6k birtokosait6l t<irt6n6 6tv6tele a hullad6k birtokosa vaw a
begytijt6 telephely6n, tov6bb6 a begyrijt6helyen (gyrijt6pontokon, hulladdkgyrijt6 udvaion,
t6rol6-, kezel6telepen) 6s a tov6bbi kezelds 6rdekdben tdrtdnri osszegyrijEs, v6logat6s a
begyrijto telephelydn.
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Sz{lllt{s: a hulladCk telephelyen Hvtili mozgatAsa,bele€rwe a szdllltmdnyoz6st ds a fuvaroz6st
is.

K6zterflet kezel6je: Cserkft K0zs6g Onkormlnyzat.
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