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Erddsmdrok Kdzs6g 6nkorminyzat K6pvisel6-testiitet6nek
7 12016. (VI. 28.) iinkorm6nyzati rendelete

a kiiztisztasigr6l, valamint a hurlad6kgazdilkodasi kdzszolg6ltatis ell6t6s6nak
rendj616l

Erd6smarok Kdzs6g 0nkormrinyzat K6pvisel6-test[lete, Magyarorszig alapt6rvenye 32.
cikk (1) bekezdes a.) pontj6ban, tovribbi a hullad6ls6l sz6t6 ZOtZ.6vi CLX)O(V. tv. (a
tov6bbiakban: Ht.) 35.9-6baq 6s a 88.9. (4) bekezd6s6ben foglalt felhatalm az6s alapj6l,
Magyarorsz6g helyi dnkomuinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CL)OO(D( tv. l3.g (1)
bekezdds 19. pontjaban meg6llapitott feladatk6r6ben elj6wa a k6vetkez5ket rendeli el:

I. FEJEZET

Ar,rn r,Atos RENDELKEZ6,sEK

ARENDELET CfT,TA

1.S

1. $ (1) Jelen rendelet c6lja:
a) Erd6smrirok kdzs6g lakossdgdnak vedelme, a k6zs6g termeszeti 6s epitett

k6rnyezet6nek meg6v6s4 a kdmyezettudatos magatart6s kialakitrisa a
hulladdkgazdrilkod6s eszk6zeivel,

b) a hullad6k 6ltal okozott terhel6sek minimalizrilrisa, a kdzs6g szennyezetts6genek
elkeriildse drdekdben a kdpz6d6tr hulladdk mennyisdgenek is veszdlyessigenek
cs6kkent6se, a keletkez6 hullad6k lehet6 legnagyobb arrinyu hasznositiis4 a
hullad6k kdmyezetet kimdl6 r6.rtalmatlanitasa.

E c6lok megval6sitiisa 6rdek6ben a kdzsdg klzigazgatisi teriilet6n minden
tevekenyseget rigy kell ryakorolni, hogy
- az a teleptil6s kdmyezetdt a lehet6 legkisebb mdrtdkben terhelje, illetve a
kdmyezet terhel6se 6s

ig6nybev6tele cs6kkentj en;
- biaositsa a keletkezo hulladik meruryisdg6nek is min6eg6nek megfelel6
kezeles6t, hasznositris6t, ri,rtalmatlanitasdt.

(2) A Kdpviseki- testiilet a hulladdkgazdrilkod6si celok el6rese 6rdek6ben 6rv6nyesiti a
Ht.-ben foglalt alapelveket, a hat6sk6r6be tartoz6 kdrdesekb en megltattroz.za a
hullad6kgazdrilkodas riltallnos k6vetelm6nyeit, az erintettek jogait 6s kdtelezetts6gei.

A RENDELET HATALYA

2.$

1.$ (1) E rendelet teriileti hatrilya Erd6smilrok kiizs t.gklzigazgatasi tertilet&e terjed ki.

(2) E rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed:
a) valamennyi ingatlanhaszn6l6ra
b) a k6zszolg6ltat6ra.



(3) Az rinkorm inyzat kozigazgat6si tertiletdn a hullad6kgazdrilkodiisi kdzszolgSltatis
k6reber, a kdzszolgdltat6 szallit6eszkitz€hez rendszeresitett gyujt6ed6nyzetben, a

kdzteruleten vagy az ingatlanon 6sszegyffjtdtt ds a kozszolg6ltat6 rendelkezdsdre
bocsitott telepi.il6si hulladdk elhelyez6s c6ljAra tdrtdn6 rendszeres gyiijtdsdre,
sz{lliti5slra, is 6rtalmatlanit6sfua jogosult hulladikkezel6 a Mohicsi VdrosgazddlkodAsi
6s Rdvhaj6zdsi Nonprofit Kft., amely kdtelez6 k6zszolg6ltat6nak min6siil a felek kdzdtt
l6hejdtt helyi kdzszolgaltat6si szerz6d6s alapj6n.

(4) A telepiil6si szililrd hulladik 6rtalmatlanitdsra 6s hasznosit6sra tdrtdn6 ita&isdnak
helye ( a telepiilesi szilard hullad6k Strak6s6nak kizlr6lagos helye) a Si6-v6lgyi
Nagyt6rs6g Telepiil6si Szil6rclhullad6k Kezeles6nek Korszerfi Megoldrisara elnevez6sri
T6rsulas (Cik6i Hulladdkgazdrilkod6si TarsuLis) tulajdon6ban l6vti Mohricsi
Hulladdkkezel6 Kozpont. A Hulladdkkezel6 K6zpont ilzemeltet6je a MohAcsi
ViiLrosgazd6lkodasi 6s R6vhaj6zdsi Nonprofi t Kft.

(5) E rendelet t6,rgyi hatalya a hulladdkgazd6lkodasi k6zszolgiltatas kiir6be tartoz6
hullad6lca terjed ki.

(6) E rendelet targyi hattllya nem te{ed ki
- a termel6si hullad6kr4
- a hriztart6si veszdlyes hulladdk kivdteldvel a veszilyes hullad6k gyiijtdsdre,
etv6tel6re,

szbllititsfu a 6s kezel es6re,
- az llatr eredetti hulladika
- 6pitdsi-bont6si hulladdkra.

(7) Erd6smrrirok kdzs6g Onkorm ilrryzata kotelezaietr ell6tand6 kdzszolgeltatdskdnt az
ingatlantulajdonosniil (birtokos, hasznril6) keletkez6 telepiil6si szil6rd hulladdk
kezel6s6re hulladdkkezelesi k<izszolgiltatast szervez 6s tart fenn.

(8) Erd<ism6rok kdzs6g onkorm anyz t^ ^ D6l-Balaton 6s Si6vdlgy Nagl6rs6g

Ieglonelis szilirdhullad6k -gazdalkod6si rendszer megval6sit6s6ra ldtrehozott
Onkormdnyzati Konzorcium - a tov6bbiakban Konzorcium - taglai 6ltal meghatiiLrozott
si6viilgyi ell6t6si teriilethez, 6s az e teriileke szewezetl regionelis hullad6kkezel6si
kdzszolgALltatiisi rendszerhez tartozik.

(9) Az Onkorm6nyzat 6s a K<izszoig6ltat6 a telepiil6si hu'llad6kkal kapcsolatos
tevdkenysdg ell6tasAr6l rdszletes kcizszolg6ltatdsi szerz6ddsben illapodnak meg, amely
tarlalmazza atev6kenysdg ell6trisAnak hat6mapj ait 6s idotartam6t is.

(10) Az NHKV Nemzeti Hulladdkgazd6lkodrisi Koordin6l6 ds Vagyonkezel6 Zrt. ( a

tov6bbiakban: Koordiniil6 szerv) a hulladdkgazd6lkodasi kdzszolg6ltatasi szerz6dis
megfelel6s6g6t v izsgiija.

(11) A Koordin6l6 szerv megrillapitja, hogy a k6zszolg6ltat6 tev6kenys6ge megfelel-e
az Orszdgos Hullad6kgazdalkodasi Tervben foglaltaknak 6s an6l v6lem6nyt 6llit ki.
Amennyiben a k6zszolg6ltat6 a Ht.-ben meghatiirozott hatrlrid6re nem rendelkezik
megfelel6s6gi vClem6nnyel, [gy az 6nkormrinyzat e hat6rid6t k6vet6 30 napon belill a

hutlad6kgazd6lkod6si kcizszolgdltatiisi szerz6ddst t h6napos hatdrid6vel feknondja. A



telepiilesi 6nkormtinyzat e kcitelezetts6g6t a megyei korm6nyhivatal t6rv6nyess6gi
feliigyel eti eljrlr6s keret6ben vizsgiija.

F'OGALOM-MEGHATAROZASOK

3.S

(1) A rendeletben haszniilt fogalmakra a Ht., illetve a v6grehajt6sara kiadott rendeletek,
toviibbi a Polg6ri t6w6nykdnyv fogalom meghatiirozasait - a hivatkozott
jogszab6lyok szerinti alapelvek 6s tartalom alapjrin 6rtehnezve - kell alkalmazni. A
fogalmak tartalm{inak titkdzdse eset6n - amennyiben nem a ptk., kogens fogalmair6t
van sz6 - a Ht., illetve a v6grehajt6si rendeletei szerinti fogalom meghatriroz6s 6s
6rtelmez6s irrinyad6.

II. FEJEZET

A KOZSZOLGAT-T,C,TAS

A KOZSZoLGALTATAS TARTALMA

4.S.

(1) A k<izszolg6ltatris az a16bbi tev6kenys6geke teq'ed ki:

a) az ingatlanhasznAl6 6ltal a kiSzszolgiitat6 sz6l1it6eszk6z6hez rendszeresitett
gyr.ijt6eddnyben az ingatlanon gyujtdtt vegyes hu11ad6k dsszegyiijtdsdre 6s e hulladdk
hulladdkkeze16 ldtesitmdnybe t6ft6n6 elszlllit6s6ra,
b) az ingatlanon k6pz6dd zdldhulladdk iisszegffit6s6re ds elszAllir6sdra
c) az ingatlanon elkiildnitetten gyujtdn papir- 6s miianyag- 6s f6m csomagol6si hullad6k
iisszegyiijtdsdre 6s e hulladdk hullad6kkezel6 litesitmdnybe t6rtdn6 elsz6llitrisrira,
d) az ingatlanon k€pz6d6 6s a lomtalanit6s k<ir6be tartoz6 lomhulladdk dsszegyrijtdsdre
ds e hulladdk hulladdkkezel6 l6tesitm6nybe t6rt6nd elszallitAsara,
e) a kdzszolgiiltat6 altal iizemelteten hullad6kgyiijt6 udvarban, hullad6kgyiijt6 ponton
(hulladikgviijt6 sziget) gyiijtdtt hulladdk dsszegyiijtdsdre ds e hulladdk h;lladdkkezel6
Idtesitmdnybe tdrt6n6 elszdllit5srira,
f) hullad6kgyujt6 szigetek, hulladdkgyujt6 udvar, itrak66llomiis 6s komposztiil6telep
iizemeltetes6re.

(2) A kdzszolgfltat6s kiterjed a rerm6szetes szemdly ingatlanhaszn6l6nrll keletkez6 6s a
hulladdkudvarban elhelyezhet6 hullad6kokra, amelyek gyrijt6s6re a kdzszolgdltat6
engedelye kiterjed, igy kiil6ndsen:

- kiselejtezeft elektromos 6s elektronikus berendez6sek,
- elem-, 6s akkumulitor hullad6k,
- gumiabroncs hullad6k,
- f6radt olaj, 6to1aj, zsir hullad6k,
lom hullad6k,
- biol6giailag leboml6 hulladdk gyiijtdsdre 6s kezelds6re.



A KO zszoLc,Ar,rerAs r Jo cvlszot{y r-Ernprorru

s.s

(1) Az ingatlanhaszn6l6 az dnkormanyzattai hatilyos hullad6kgazd6lkodAsi
k6zszolg6ltat6si szerzod6ssel rendelkez6 K6zszolg6ltat6val a kdzszolgriltatAs
ig6nybevdtel6re egyedi szerz6d6st (a tovd,bbiakban: kdziizemi szerz6dds) k<it.

(2) A kdzi.lzemi szerz6dCs a k6zszolg6ltat6 is az ingatlanhasznril6 kdzdtt az (1)
bekezd6sben foglaltak hi6ny6ban akkor is l6trej6n, ha az ingatlanhaszn6l6 a

kdzszolg6ltat6st ig6nybe veszi, vagy ha a k<izszolg6ltatds r6sz6re rendelkez6sre 611.

A rendelkez6sre dlkis megrlllapithat6, ha az adott ingatlant a k6zszolg6ltat6
begyr.ijtisi riwonala 6rinti.

(3) A kdzi.izemi szerz6dds id6beli hatdlya megegyezik a k<izszolg6ltat6 6s az
OnkormriLnyzat kdzdtt ldtrejdtt hulladdkgazd6lkodrisi kdzszolg6ltat6si szerz6dds
id6beli hatdlydval.

(4) A kclzflzemi szerz6dds tartalmi elemei:
- szerzbd6 felek megnevez6se
- szerzodl felek azonosit6 adatai: terrrrdszetes szem6ly ingatlanhaszn6l6 csal6di ds

ut6neve, lakcime, tart6zkod6si 6s 6rtesit6si cime, sz0let6si helye 6s ideje; gazdrilkod6
szeryezel ingatlanhaszn6l6 neve, szdkhelye 6s telephelye, ad6sziima, szdmlavezet6
penzintezet neve;
- a k6zszolgSltatiissal erintett ingatlan cime vagy helyrajzi sziima;
- a tarol6eddnyzet firtartalma ds darabszdma;
- a kdzszolg6ltatiis dijrinak megfizet6se;
- a k<izszolg6ltat6s sziineteltetese;
- a vAltozis bejelentesenek szabiiyai;
- a k6zszolg6ltat6s id6beli hatdlya;
- egy6b, a felek 6ltal l6nyegesnek tartott elemek.

A KOzszoLG.4.LTArAs rcf NyBEvf,rELtNEK szABALyAI

A KOZSZOLGALTAT6 KdzszoLGALTATAssAL KAPcsoLATos
JOGAI 6,S KOTELEZETTSf,GEI

6.S

(l) A k<izszolg6ltat6 hullad6kgazddlkodasi k<izszolgdltatasi enged6llyel es az

Orszrigos K6myezetvddelmi 6s Term6szewidelmi FeltigyelSs6g Nemzeti
Hulladdkgazd6,lkoddsi Igazgat6s6g 6ltal kidllitott miniisit6 okirattal rendelkez6
gazdasigi tfusas6g, amely a kdzszolgtiltatds kdrebe tartoz6 hullad6kot a
kdzszolgeltatest igdnybe vev6t6l dsszegyiijti, rltveszi, elsz6llitja illelve
gondoskodik annak kezel6s6161.

(2) A Kozszol96ltat6 feladatai:

a Szerzodds szerinti hulladdkgazdrilkoddsi kdzszo196ltatas folyamatos 6s teljes krirfi
ell6t6sa;
a hulladdkgazd6lkodasi kozszolg6ltat6snak a jogszabilyok szerint meghat6rozott

rendszer, m6dszer 6s gyakorisrig szerinti teljesit6se, ide6rtve a lomtalanit:is 6s az
elkilldnitett gyfljtds teljesit6sdt is;

a.)

b.)



c.) a kdmyezetvddelmi hat6sdg 6ltal meghatarozott min6sit6si osztdly szerinti
kdvetekndnyek ds a min6sit6 okirat folyamatos megl6t6nek biZositisa;

d.) a hulladdkgazd6lkodrisi k6zszolgdltatiis teljesit6s6hez sziiksdges mennyisigri ds
min6sdgu j6rmii, gtlp, eszk6z, berendezds biztositiisa, valamint a sz[ki6ges
ICtszam[ ds kdpzetts6gfl szakember alkalmaz6sa;

e.) a k6zszolgaltatiis folyamatos, biztonsrigos ell6trisrihoz sziiks6ges fejleszt6sek 6s
karbantartisok elv6gz6se;

f.) a hulladdkgazddlkodrisi k<izszolg6ltat6s
meghat6rozott helyek 6s ldtesitndnyek
fenntart6sa;

emiall az tultoltott, vagy a

kdr6be tartoz5 hullad6k kezel6sere
iginybev6tele, illet6leg tizemeltetdse,

g.) a hullad6kgazddlkodrisi, illetve m6s, jogszabdlyok szerinti nyilvrfurtart{si
rendszerek mrikodtetise 6s a hulladdkgazdrllkodasi kozszolgelatds teljesitdsdvel
iisszefiigg6 adatszolg6ltatiisok rendszeres teljesit6se a hat6sdgok ,alamint az
NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkodasi Koordinril6 Cs Vagyonkezell Zn. ( a
Tovribbiakban: Koordinil6 szerv) r6sz6re;

h.) a hulladdkgazd.ilkodrisi kdzszolgeltarest igdnybevevdk szAmfua kdnnyen
hozzdfdrhet6 tigyf6lszolgAlat 6s tajdkoztat6si rendszer miik6dtet6se;

i.) a hullad6kgazdrllkod:isi, illewe m6s, jogszab6lyok szerinti nyilvdntartisi,
adatkezeldsi ds adatszolgaltat6si rendszer l6trehozdsa ds folyamatos miikodtetds6hez
sziiks6ges felt6telek biztosit6sa;

j.) a kdzszolg6ltatdst ig6nybevev6k kifogrisok ds 6szrevitelek elintdz6si rendjinek
megiillapitrisa es ennek nllvdnoss6gra hozatala.

k.) t6j6koaat6s adasa az <inkorm inyzat rdsztre az elmflt 6v tapasztalatair6l;

l.) a tev6kenysdg ell6tiis6hoz sziiksdges biztositris megt6te;

m.) krizszolgiltat6i hullad6kgazdalkodrisi tervet k6szitese, es annak az dnkormenyzattal
tdrtdn6 egyezteti,

n.) a vegyes hulladdk gyujtds6hez az ingatlantulajdonos legalibb 2 kiil6nbciz6
firmdrt6kii gyujt6eddny k6ztil t6rt6n6 vrilasztiis lehet6s6g6nek biztositdsa;

ny) tdbblethullad6k, 6s a z<ildhullad6k elhelyez6s6t szol9616 zsiik biztositilsara.

(3) A kdzszolgdltat6 a kdzszolgiiltatds kdrebe rartoz6 hulladdk begyrijtdsdnek is
szellitasanak rendj6t - a k€pzodl hulladik mennyisdg6nek figyelembev6tel6vel
meghatirozz4 6s arrol az ingatlanhasznril6 t a vilrozls hatitlyba 1ep6s6t legal6bb l5
nappal megel6z6en r6jdkoztatja.

(4) A K6zszolgdltat6 a hulladdkkezeldsi kdzszolg6ltatfs keret6ben a hulladdk
elsz6llitf s6t megtagadhada,

ha:
a) az nem a Kcizszolgiiltat6 sziillit6eszkiiz6hez rendszeresitett szabviinyos (MSZ EN

840-1:2013.)
gyrijt6ed6nyzetben keriil kihelyezdsre, 6tadiisra;
b) a gyiiljt5ed6nyben tcibb hulladekot helyeztek el, 6s

gyfljt6ed6ny nem
zfuhat6 le, es emiatt a gyrljt6eddny iiritdse a k6myezet szennyezdse, a hulladik

sz6r6diisa n6lkiil nem
lehets6ges,



c) a t6bblethullad6k vagy a z6ldhullad6k nem a k6zszolgriltat6 iiltal e c6lra
rendszeresitett zs6kban

keriiLlt kihelyezesre, vagy
d) meg6llapithat6, hogy a glijt6eddnyben a kdzszolgdltatas k<ir6be nem tartoz6

hulladCk kertilt elhelyezdsre (for6 hamu, k6-, 6pitdsi tdrmel6k, 6llati tetem, mar6,
mdrgez6 vagy robban6 anyag, elektronikai hulladik, folyikony vagy befagyott
zsiradek, gyul6kony vagy robban6 anyag,) amely a sz6llitAs sonh a szillit6st
v6gz6 szem6lyek 6letdben, testi 6ps6gdben, egdszs6gdben, tovribbd a begyujto
jrirmiiben vagy berendezdsdben k6rt okozhat, vagy a hasznosit6s, illewe
rirtalmatlanitris sor6n vesz6lyeztetheti a k6rnyezetet.

(5) A (3) bekezd6sben meghatarozott esetekben a Kdzszolgdltat6 az ingatlantulajdonost
ir6sban, haladdktalanul 6rtesiti a hulladdk elsz6llit6sa megtagad6sanak tdny6r6l 6s

ok6r6l. Az ingatlantulajdonos kdteles a megtagadrishoz vezel okot vagy okokat
megszflntetni, illet6leg a megszi.intet6sr6l gondoskodni.

(6) A hullad6k elszlllitris6nak (3) bekezd6sben meghatdrozott okb6l t6rtdnd
megtagad5sa az ingatlanhasznAl6 kdzszolg6ltatasi dijfizet€si ktitelezetsdg6t nem
6riDti.

(7) A k6zszolg6ltat6 az ingatlanhasznel6 6ltal a hullad6kudvarba beszellitott hul1ad6k
6tv6tel6t megtagadja, ha az ingatlanhasznal6nak kdzszolgaltatiisi dijh6tral6ka varl
dVvagy inisbeli kdzszolgiltatiisi szerz6d6ssel nem rendelkezik.

AZ INGATLANHASZNAL6 KoZSZOLGALTATASSAL KAPCSOLATOS
JOGAI ES KOTELEZET"TSIIGEI

7.S

(l) Az ingatlanrulajdonos a 2012. 6vi CLXXXV. t6rvdnyben 6s a jelen rendeletben
meghat6rozottak szerint a hullad6kgazdrlLlkodrisi ktizszolgdltatis ell6tas6hoz sziiks6ges
feltdteleket a k6zszolgriiltat6 r6sz6re biztositja, 6s a kdzszolgriltatast ig6nybe veszi.

(2) Az ingatlanhaszn6l6 az dnkorm funyzat 6ltal szervezetl kdzszolg6ltat6st az e

rendeletben meghat6rozott gyakoris6ggal ig6nybe veszi 6s a ktizszolg6ltatds kdr6be
tartoz6 hulladekait a k6zszolgri.Lltat6 r6sz6re rendszeresen 6tadja.

(3) A gazddlko d6 szewezet ingatlanhasznril6 az ingatlan teriiletdn kdpz6d6, nem

elkiiliinitetten gyfijtdtt hiaartisi hullad6khoz hasonl6 hulladCk6t a

k6zszolg6ltat6nak rendszeres id6kdzdnkdnt 6tadja.
(4) A gazdilkod6 szervezet ingatlanhaszn6l6 az ingatlan teri.llet6n kdpz6d6,

elkiildnitetten gyii.iitdtt haztartrlsi hulladdkhoz hasonl6 hulladdk6nak kezelesdrdl a

Ht-ben foglaltak szerint gondoskodik, igy e hullad6k6t a krizszolg6ltat6 rdsz6re is
iiadhatja.

(5) Az ingatlanhaszn6l6 a ktizszolg6ltatris ig6nybev6tel66rt k6zszolg6ltatrlsi dijat fizet.
(6) Az ingatlanhasznal6 az ingatlanon k6pz5do hulladeka kdzszolgAltat6nak tdrt6n<1

6tad6sriig a telepiildsi hulladdk gyiijtisdre ds tarolasiira a kcizszolg6ltat6
sz6llit6eszkdzdhez rendszeresitett, szabv6nyos (MSZ EN 840- I :201 3.) gyfijt6eddnyt
ig6nybe veszi. Az ig6nybe vehet6 szabvdnyos gyiijr6edinyzetek felsorol:isdt az 1.

szriLrnri mell6klet tartalrnazza. A nem szabv6nyos gyfijt6eddnyzet haszndlatdb6l



ered6en esetlegesen bekdvetkez6 k6r6rt val6 feleldss6gdt a krizszolgiltat6 jogosult
kizdmi.

(7) Az ingatlanhasznal6 k<iteles tov6bba a hulladdk gyiijtese sor6n megfelel6
gondossiggal elj6mi annak 6rdek6ben, hogy a hullad6k masok 6let6t, testi eps6g6t,
eg6szsdg6t 6s j6 k<iz6rzet6t ne veszllyeztesse, a telep ds 6pitett 6s term6szetes
ktimyezet6t ne szennyezze, a n<iv6ny - 6s rillawil6got ne k6rositsa, a kdzrendet 6s a
kdzbiztonsrigot ne zav aqa.
Az ingatlanhasznAl6 az ingatlanon keletkez6 teleptldsi hullad6k rdszdt k6pez6
csomagoliisi papir, tov6bbii csomagolasi miianyag €s fdm hullad6k6t a vegyes
hullad6kt6l elkrildnitetten gyrijti 6s a ktizszolgtiltat6nak rendszeres id6kdt6nkdnt
Atadj a.

(8) Az ingatlanhaszn6l6 a k<izszolgdltatas ig6nybev6tel6re a kiizszolgriltat6val
kdziizemi szerz6ddst k6t. Amennyiben az ingatlanhaszniil6 inisbeli lortir"-i
szerz6dds-k6t6si ktitelezetts6gdnek nem tesz elege! rigy a k<izszolgdltat6 - a
hasznril6 egyidejii 6rtesit6se mellett - ingatlanonk6nt 1 db z0 literes ed6nyzet heti
egyszeri iirit6sdt v6lelmezi 6s ennek megfeleld dijat szhmlLz addig az id'<ipontig,
amig az ingatlanhasznal6 szerzoddskOtisi kdtelezetts6genek eleget nJn tesz.

(9) Az ingatlanh asznifi.6 a szem6ly6ben, szem6lyes adataiban, az ingatlan tulajdoni
helyzet6ben, a gyrijt6edinyzet darabszamdban vagy m6retdben bekoveikez6
viiltozrist, a valtoziist6l szrlrnitott 15 napon beliil a k6zvolgdltat6 rigyf6lszolg6lat6n
bejelenti. A bejelentds etmulasztrisrib6l ered6 jogkOverl(e;enyek;t M
ingatlanhaszniil6 viseli.

(10)_A k6zszolgeltatas dijar a villtozfu bejelentisdt k<iveto h6nap l. napj6t6l az ingatlan
rij hasznril6ja megfizeti.

(11) Az ingatlan haszn6l6ja kiiteles a k<izszolgiiltat6 6ltal meghatrirozott tipusu
gyiijtoed6nyzetet beszerezni, a hullad6k gy(j t6s6hez azt haszn6lni, karbantartriirir6l
6s tisztrintad6srlr6l, elhasznril6d6s eset6n annak p6tl6s6r6l gondoskodni 6s azt a
kiizszolgdltat6 6ltal rendelkez6s6re bocs6tott maricaval ell6tni.

(12) A gyljt6ed6nyt az ingatlan haszn6l6ja a sajrit ingatlan6n k6teles elhelyezni. Az
eddnyzetet csak a szillitis napj dn szabad kihelyezni a gyrijt6jirat 6ltal
megkdzelithet6 m6don az ingatlan k6zritcsatlakozrisa mell6 rigy, iAiy 

-* 
a k0zriti

forgalmat ne akadilyozza 6s a kdzteriiletben k6rt ne okozzon. arrot az [wiszonyok
vagy egydb akadrilyok nem teszik lehet6v6 (pr.: kiizdkben) az edlnyzet rrw6teie a
legk6zelebbi alkalmas helyen t6rt6nik.

(13) Az ingatlan haszndl6ja a gyiijt6eddnyt legfeljebb a szallitirsi napot megel6z6 nap I g
6rat6l helyezheti ki a kdzteriiletre, kiv6ve a tart6san enged6lyezett ettretyez6si. e
kcizszolgSltat6 a gyiijt6eddnyzetet oda helyezi vissza, ahova- az ingatlanhaszn6l6
kihelyezte.

A KbzszoLc ALTATAs ELATAsiNAK RETvDJE

A vegyes hullad6k giijt6se

8.S

(1) A vegyes hriztarrrisi hulladdk gyiijt6sdre szolg6l6 gyfljt6eddnyzetbe nem
helyezhet6 el:
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a) folydkony, mdrgez6, tffz- 6s robbanasvesz6lyes aflyag, vagy egy6b olyan
anyag, amely veszdlyeaetheti a gyujtdst v6gz6 szemilyek vagy miisok 6letit,
testi 6ps6g6t
b) telepUldsi hullad€knak nem min6si,ll6 hullad6k, kiil6ndsen:

- Epitesi es bontisi hullad6k
- 6llati tetem
- hullad6kudvaron gytijthet6 elektromos, elektronikai 6s veszdlyes hullad6k

- 6'llati iiriil6k.
c) - szi|az, vagy
- folyad6kot 6s biol6giailag leboml6 hullad6kot nem t^rtdknaz6, vagy
- m6s hulladCkkal 6ssze nem tapad6 vagy ragad6 miianyag-, tveg-, fern- 6s

papirhullad6k;
- hulladdkkri v6lt ruhanemri 6s egyib textilia;
- zdldhullad6k.

(2) A gyujtoeddnyzetet az ingatlanhaszn6l6 az lngatlan teriiletdn beli.il, vagy z6rhat6
helyen, tarol6ban helyezi el figy, hogy ahhoz illetdktelen szem6lyek, 611atok ne
f6rjenek hozza. Gyrijt6ednyzetet kdzteriileten elhelyezni vagy tart6san taLrolni

kizir6lag a k<izteriilet-haszn6lata vonatkoz6 jogszab6lyok megtartAseval, az ott
szab6lyozott enged6ly vagr kdaeriilet-haszniil alit'oz.z|j{rrll{s alapjiin lehet.

(3) Az ingatlanhasznil6 az ingatlanrin keletkez6 haztartdsi vegyes hulladdker a
k6zszolg6ltat6 szrillit6eszkiiz6hez rendszeresitett - egyedi azonosito emblem6val
ellatott - gyfijt6eddnyzetben illetve a jelen rendeletben meghatrirozott felt6telek
fenndll6sa eset6n zs6kban adja 6t. A krizszolg6ltat6 6ltal rendszeresitett jelzEs

nelktili ed6nyzet iirites6t a k6zszolgeltat6 jogosult megtagadni.
(4) A kcizszolgdltatrlst ig6nybe vev<i ingatlanhaszndl6 szAmdra a szabv6nyos

tilrol6edinyzet haszndlata k6telez6. A kdzszolgriltat6 6lta1 rendszeresitett -
vdlaszthat6 - gyfijt6eddnyek je gyz€k€t, ds a benniik t6rolhat6 hulladikok fajuijdt
6s mennyis6g6t a rendelet 1. szimri mell6klete tartalmazza.
A kiizszolgtiltat6 a vegyes hulladik gytijtdsire szolgiiLl6 kiiliinbdz6 mdretfl

gyfijt6edinyzetek kdziil a 50 literes eddnyzet v6lasztdsiinak lehet6s6g6t biztositja
annak a tenndszetes szemdly ingatlanhaszntil6nak, aki a lak6ingatlant
Erd6sm6rok k6zsdg Polgrirmesteri Hivatala 6ltal igazoltan egyediil es

6lewitelszenien haszndlj a.

(5) A vegyes hullad6k iirites6nek minim6lis gyakoris6ga az orsziigos
telepiil6srendez6si ds dpitdsi kdvetelmdnyekSl sz6l6 kormrl.Lnyrendelet alapj6n
csalddi hizas iivezetben heti egy alkalom.
A kiizszolgdltat6val kcitdft kdzszolgiltatdsi szerzdd6s a fentiekn6l szigorubb
felt6teleket, nagyobb gyakoris6got is meghat6rozhat.

(6) A begyiirjt6s gyakoris6ganak figyelembevCteldvel a gyfijt6ed6nyt fgy kell
kivdlasztani, hogy ar6nyos legyen a keletkezd hullad6k mennyis6gdvel, de

minimum 70 liter tlrol6kapacitris rendelkez6sre iilljon mind a csalidi hazas,

mind a ftildhivatali nyilv6ntart6sban t6rsash6zi lakSsk6nt, i.idiil6kdnt bejegyzett
ingatlanok eseten.

(7)A szerz6ddtt ifuta(almri eddnyzetben elhelyezhet6 hulladdkmennyisdget
alkalomszenien meghalad6 egyes hulladdk kiz6r6lag a kdzszolgiiltat6t6l ig6nyelt
jelzissel ell6tott zs6kban helyezhet5 el. A jelzett zsbk Ara lafialmazza a hullad6k
elszillitiis6nak, kezeles6nek es drtalmatlanitdsri.nak kd1ts6g6t. Amennyiben a



t6bblet vegyes hullad6k elhelyez4se nem a jelz6ssel ellitott zs6kban keriil
kihelyezdsre , :iugy ak6zszolgiltat6 a t<ibblethulladdk elszdllitds6t megtagadja-

(8) A kdzszolgriltat6 a vegyes hullad6k begyiijt6s6t zixt ed,lnyzet haszndlata eset6n
ponnenetes iiritissel, a tdbblethulladdkot tartahnaz6 zs6k gyiijt6jArmri zart
feliiletdre tdrt6n6 szakadiismentes felrakdsiival, kontdner esetdn pedig z6rt
kont6ner biaositfu6val, ellenkez6 esetben a sz{llitAs kdzbeni letakar6s6val
biztositja. A gytjt6s, szillitAs sonin elsz6r6dott hulladdk dsszetakaritdsa a
kiizszol96ltat6 feladata.

(9) A kdzszolgdltat6 az dsszegyrij t6tt vegyes hulladdkot a gyfljtis befejezds6vel a
Cik6i hullad6kkezel6 ldtesitmdnybe sz6llitja. Kitiitemri szallitas eseten a vegJes
hulladdk a Mohiicsi Hulladdkkezel6 Kdzpont 6trak66llom6s6n kertil
elhelyez6sre. Az rihak66llomason elhelyezett hullad6kot a k6zszolgiiltat6 egy
h6ten beliil ktiteles a Cik6i hullad6kkezelo ldtesitmdnybe beszallirani.

Zildhullad6k gyiijr6sere vonatkoz6 szabilyok

e.s

(1) A k<izszolgriltat6 a zdldhullad6k begyujtds6t is elsz6llitrisrlt az ingatlanhasznril6
rdsz6re biaositja, amennyiben a vegyes hulladdkgyrijt6s 6s szallitds rendelkezdsre 611 6s
az ingatlanhaszndl6 a k6zszolgdlrates dijAt megfizeti.

(2) Ha az ingatlanhasznS,l6 a z<ildhullad6ka komposzt6las6r6l
gondoskodik, az ingatlandn keletkez<i z<ildhulladikot hrizhoz men6

sajiit maga nem
gy0jtds keret6ben

elkill6nitetten gyujti [gy, hogy:
a) lombot, kasziil6kot, nyesed6ket,
leboml6 zsrikba,

v6kony gallyakat a kdzszolgiltar6t6l igdnyelhet6

b) a vastagabb fa6gakat legfeljebb 1 m6teresre darabolva, 6sszekdtegelve, a
zdldhullad6k gyrljt6s napjri.tr helyezi ki a begyujt6jrirmri 6ltal megkiizelithet6
kdzteriileke.

(3) A k6zszolgriltat6 jogosult a zdldhulladdk gyujtesdre szolg6l6 zsak tartaknet
ellen6rizni. Amennyiben a zsdkban nem zdldhullad6k kerillt kihelyezdsre, vagy a
zdldhulladdk kihelyezdse nem megfelek!, ugy a zrildhullad6k elsz6llit6s6i a
kozszolgaltat6 megtagadjE es a hullad6kot az ingatlantulajdonos kdteles a k6zteriiletr6l
elszdllitani.

(4) Az elkiilonitetten gyfijtdtt ztildhuiladdk elsz6llirdsi gyakorisiiga dvente 10 alkalom az
al6bbiak szerint:
- janurir h6napban kett<i alkalom tekitettel a k6zszolg6ltat6 feny6fa-gyrijtdsi
kritelezettseg6re)
- dprilis l. 6s november 30. kcizdtt havonta egy alkalom.
A gyujt6si naprfl az ddntetteket a kdzszolg6ltat6 honlapjrin 6s hirlevil itjan t6jekoztatja
az ingatlanhasznril6kat. A k6zszolgdltat6 a begyiijtdtt zrjldhulladdkot komposzt6Lisra a
moh6csi Hullad6kkezel6 K6zpont kompo szt6loj6ba szAllitja.

(5) Az ingatlan haszndl6ja az ingatlanrin kelerkez6 zcildhullad6kot a moh6csi
Hullad6kkezelo Kdzpont komposzt6l6j6ba tdrftdsmentesen maga is elhelyezheti. Ez

9



esetben a leboml6 zsrik haszndlata nem kdtelez6, azonban a saj6t gyrijt6eddnyzetben
beszillitott zdldhullad6k tlrit6sdr6l a besz6llit6 kdteles gondoskodni.

(6) A z6ldhullad6k 6tv6tele a hullad6kudvar elkiil6nitett pontj6n tdrt6nik
teritesmentesen. A termeszetes szemely ingatlanhasznal6 riltal egy alkalommal
elhelyezhet6 zdldhulladdk mennyisdge 1m3. A kdaeriileteken ds az dnkorm6nyzati
tulajdonri teriiletekSl szArmazo zdldhullad6k tCr(tdsmentesen 6s kor6tlan mennyisdgben
elhelyezhet6.

HAzhoz men6 szelektiv hullad6kryiijt6.s

r0.s

(l) Az ingatlanhasmAlo az ingatlan6n keletkez6, a teleptildsi hullad6k r6szdt kdpez6
papir, miianyag is fdm csomagokisi hulladdkokat a hinJnoz menti szelektiv gyiijtds
keret6ben az al6bbiak szerint ktilOn (ftakci6nk6nt) gyfijti rigy, hogy:
a) a papir csomagolasi hullad6kot ktiliin, k6k fedeles (vagy kdk sz(nri );
b) a milanyag-, ds fim csomagol6si hulladdkot egyiitt s6rga fedeles (vagy s6.rga szinit )
elkiildniteft gyiijtdsre szolgiiLl6 gyiijt6eddnyzetbe helyezi.

(2) A kdzszolg6ltat6 az elkiil6nitetten gyiijtend6 hullad6k gyiijt6sire 6s elsz6llitas6ra a
csalddi hriaas ingatlanhaszr6l6k szbmfua I20 literes srirga illewe k6k szinff eddnyzetet

biztosit.

(3) Az elkiil6niteften gyiijtott papir-, mrianyag-, 6s fem csomagoldsi hullad6kokat
tartalmaz6 gyfljt6ed6nyzetek elsziillitris6nak gyakoris6ga csalidi hrizas 6vezetben
havonta egy alkalom. A k6zszolgriltat6 az iirit6sek gyakorisig6t ig6ny szerint ndvelheti.

(4) A kdzszolgiitato az elszrillit6st megel6z6en ellen6rizheti az ititdsre el6k6szitett
elktil6niletten gytjttjtt hulladdkok gyfijtisire szolgal6 eddnyzet tartalmet. Amennyiben
az ed6nyzetben nem a megfelel6 elkiilcinitetten gyrijtdtt csomagolasi hulladdk kertilt
elhelyezdsre, irgy a kcizszolgelht6 a hulladdkgyiijtis szabalyainak megsdrt6sdt

dokumentrilja, 6s az ingatlanhaszniil6t felsz6litja a hullad6kgyujt6s szab6lyainak
jdv6beni betartisera. A kdzszolgiitato az eddnyzetben igy elhelyezett hulladik
elsz6llitis6t jogosult meglagadni.

(5) Ha a krizszolgAltat6 (3) bekezddsben foglaltaknak megfelel6 felsz6litds6t kdvet6en
az ingatlanhaszniil6 egy 6ven beliil rijabb alkalommal a hulladdkgyiijtds szabelyait sdrti

oly m6don, hogy az elkilldnitetten gyrijtdtt csomagolasi hullad6k gyffjt6sdre szolgril6
gl.rijt6eddnyben nem a megfelel6 hullad6kot helyezi el, ds ezt a kdzszolg6ltat6 6szleli,
rigy a kdzszolgdltato a hulladekgyrijtds szabdlyainak megs6rt6s6t dokumentrilja, 6s a
dokumentumokat megkilldi a telepiildsi jegyzo rdszlre, egyidejrileg kezdem6nyezi
hullad6kgazd6lkod6si birs6g kiszabrisdt.

(6) A kcizszolg6ltat6 az ingatlanhaszndl6 rendelkezesdre bocsetott ds rendeltetisszeriien
haszn6lt, elkiildnitetten gyfljtcitt csomagolisi hullad6k gyfijt6sdre szolg6l6 sd,rga 6s kik
fedelii, jelz6sri gyujt6eddnyek sziiksdg szerinti javit6srir6l, cser6j6r6l 6s esetleges

p6tlis6r6l az ingatlanhasznAl6 bejelent6se alapj6n gondoskodik, amennyiben a javit6s,
p6tlas vagy csere oka a k6zszolg:iltat6 hibAjeb6l ered. Ellenkez6 esetben az
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elkuldnitetten gyiijtiitt csomagol6si hulladdk gffir6s6re szolgril6 s6rga fedelii, jelzdsrl
eddnyzet javit6sdr6l, p6tlas&61, cserejdr6l az ingatlanhaszruil6 ktiteles gondoskodni.

(7) Az ingatlanhaszniiLl6 vagy meghatalmazottj a a klzszolg6ltata ilta.l rendelkez6s6re
bocsdtott es a kdzszolgrlltat6 valamint Cik6i Hullad6kgazdrilkodrisi Tdrsulas tulajdonrit
kdpez6 elkiil6nitetten gyiijtdtt csomagol6si hullad6k gyrljtdsdre szolg6l6 hulladekgyijt6
ed6ny 6weszi, 6s a birtokbav6telt aldinis6val igazolja a kArfelel6ssdg 

"gyiailitv6llal6s6val.

(8) Az ingatlanhasznril6 sajritjak6nt k6teles gondoskodni az Altala birtokba vett
elkiildnitenen gyujtdtt hulladik gyiijtdscre szolgril6 sarga/kik jelzdsfi eddnyzet
rendeltet6sszerfi haszn6latiir6l, 6rzdsdrdl, rendszeres tisztan tart6sa[6], fert6tlenitdsJr6l,
valamint kdrnyezetiik tisztS.qr tartrisdr6l. A ielepiildsrol tdrt6n6 elkdltdzds, illetve
elhal6loz6s eset6ben az edenyzet visszaadris6r6l kriteles gondoskodni az
ingatlanhaszn6l6, illetve annak iiriik<ise.

(9) A csomagolasi hulladdk elkill6niten gyfijt6s6re szolgiil6 hulladckgyfijt6 ediny
rendeltetdst6l elt6r6 haszniilata, eltfindse vagy megsemmisiildse miatt kelerieiett kirirt
1" ingatlanhaszril6 a polgriri jog szabiilyai szerint felel, a k6zszolg6ltat6 a kar eszleleset
kdvet6 30 napon beliil iriisban felsz6litj2 az ingatlanhasnr6l6t a k6r megt6ritcs6re.

Lomtalanit6s

11.$

(1) A lomhullad6k az ingatlanhas zn6l6t6l a kiizszolg6ltat6 6ltal a lomtalanitris sonin
6wett olyan haztartdsi hullad6k, ame'ly a krizszolg6ltatds keret6ben rendszeresitett
gyrijt6eddnyzet mCreteit meghaladja.

(2) A lakoss6g resz5re nyijtott k6zszolgaltat6s keret6ben a lomhullad6k
dsszegyiljtdsdr6l, elszallit6ser6l ds drtatmatlanit is&61 a K6zszolg6ltat6 az itltala
meghirdetett id6szak alan 6vente egy alkalommal, kiil6n dij felszdmitisa ndlkiil
gondoskodik. (lomtalanitris).

(3) A k<izszolg6ltat6 a kdzszolg6ltatds keret6ben ktzfur6lag a lakossigrriil, a
hiztartisokban kdpz6dritt, de a rendszeres hulladdkszlilit6sra hasznalatos
gyijtoed6nyben el nem helyezhet6 lomhulladdkot szdllitja el.

(4) A lomhullad6kor az ingatlanhasznal6 elszritlit6s cilj6b6l az ingatlandn gy-rijti, a
lomhulladdk k<izteriiletre nem helyezhet6 ki.

(5) Lomtalanitas keretiben nem gyiijthet6:
- 6pit6si 6s bontrisi hulladdk
- gumiabroncs hullad6k
- g6pjrirmri-roncs vagy term6kk6nt tovribb nem haszn6lhat6 j6rmri
- az ipar, mezi5gazdasag vagy szolg6ltatrlsi tevdkenysdg sorrin k6pz6d6tt hulladdk
- vesz6lyes hullad6k
- hdztartrisokban keletkezd vegyes hulladdk
- elkiildnitetten gyujtOtt papir, miianyag, vagy fdm hulladCk
- kerti biohullad6k.
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(6) Amennyiben a lomtalanit6s sorin az (5) bekezddsben felsorolt hulladdkkal vegyes

hulladdk keriiLl kihelyez6sre, rigy az ingatlanhasznAl6 a lomhulladdkot tartalmazo vegyes

hullad6k begyrijt6sdnek 6s elszi.Lilit6srinak dijet k6teles megfi zehi.

(7) Az ingatlan hasznAl6ja az ingatlanen keletkez6 lomhulladdkot a moMcsi
Hullad6kkezel6 Kdzpont hullad6kudvaraban nyitva tart66i id6 alatl, az ilyen hulladik
gyfijtdsdre a kdzszolgriltat6 iltal rendszeresftett gy:jtSed6nyzetben, tdritdsmentesen
maga is elhelyezheti.

Elektronikus hullad6k kezel6s6re vonatkoz6 szab6lyok

r2.s

(l) Az elektronikai hulladdk gyiijtds6r6l, elszSllitrisar6l, a kdzszolg6ltat6 dvente egy
alkalommal a hullad6kgazdilkoddsi k6zszolgdltatas keret6ben - a ktliin k<izszolgriltat6si
dij, vagy egy6b ellenszolgriltatas felsz:funit6sa n6lkiil - gondoskodik
(2) A kcizszolgiltatiis keret6ben a kdzszolgeltat6 kizir6lag a termdszetes szem6ly
ingatlanhaszn6l6nil, a h6ztartiisokban keletkez6 elektronikus hullad6kot szallitja el.
(3) az elektronikai hullad6kot a termdszetes szemely ingatlanhasznri{6t6l elszdllitds
cdlj6b6l a kcrzszolg6ltat6 az Sltala kozzdtett hirdetmdny ritj6n el6zetesen megjeldlt
helyen 6s id6pontban veszi 6t.

Hullad6kgyffjt6 szigetek, hullad6kudvar

13.S

(l ) A haztartasokb6l sz6rmaz6 elki.ildnitetten gyiijtdtt papir, miianyag, iiveg
hullad6kot az ingatlanhasznii6 a kozszolg6ltato 6ltal iizemeltett lakoss6gi
hulladdk-szigeteken kdzvetlentil elhelyezheti. A kijeliilt gyiijt6szigeteket a

rendelet 2. szrimir mell6klet a tutalmazza.

(2) A Kdzszolgiltat6 riltal ilzemeltetett hulladdkgyujt6 udvarban - a l6tesit6s6re
kiadott enged6lyben foglaltak szerint - a telepfilesi szilfud hullad6k
hasznosithat6, valamint - a kiimyezetvddelmi hat6s6g 6ltal enged6lyezett -

vesz6lyes hulladik dsszetev6i gyrijthet6k be. A hulladdkgyfljt6 udvarban
iirtalmatlanitiisi mrlvelet nem vdgezhet6.

(3) A kdzszolg6ltat6 6ltal 6wehet6 hulladdkok jegyzlk€t a rendelet 3. szamri

mell6klete tartalmazza.

(4) Vesz6lyes hulladdk eset6n egy ingatlanhaszn6l6t6l alkalmank6nt legfeljebb 100

kg mennyis6gri hullad6k vehet6 6t.

(5) Gyrijt6sziget 6s hulladdkudvar haszn6lata esetCn a hulladdknak elhelyez6s cdljdra
t6(6nd szillitasdr6l az ingatlan hasznril6j a gondoskodik.

(6) KSzszolgriltat6 megtagadhatja a hullad6kudvarra sz6llitott telepiil6si szil6rd
hulladek 6tv6tel6t 6s elhelyezdsdt, ha az adott hullad6k hullad6kfajta szerinti
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elkuldnitdse nem felel meg a szelekiv gyrijtis jogszabiilyban meghatArozott
kdvetelm6nyeinek.

Lakoss6gi eredetil ery6b szil{rd hullad6k

14.S

(1) A hulladdkJ<ezel6si k6zszolg6ltatas nem ted ed ki
a) az 6pitdsi-bontrisi hulladdka,
b) a vesz6lyes hullad6kra, kiv6ve a I l.g (2) bekezd6seben foglalt vesz6lyes hullad6kot.
(2) Az ingatlanhaszndl6 jogosult a kdzszolg6ltatds hat6lya al6 nem tartoz6, az (1)
bekezd6sben megj elcilt
hullad6k6nak begytjt6s6re, elszrillitrisrira, d.rtalmatlanites6ra, illetve hasznositasiira a
Moh6csi varosgazdillkoddsi 6s R6vhaj6z6si Nonprofit K-ft. iizemeltet6 szolgiiltatasAt
ig6nybe venni.
(3) A k6zszolgdltatris al6 nem tartoz6 6pit6si-bont6si hulladik kontdnerrel t6rt6n6
szdllitrisa esetdben a hulladdk termel6je, birtokosa ds kezeldje a kdzteriilet tisnen
tart6srira vonatkoz6 jogszab6lyok szerint k<iteles elj6Lrni.
Az ingatlanhaszn6l6 az 6pit6slbont6si hullad6kot (6pitesi tdrmel6k; iivegalapri, sz6las

Tyagok hullad6kai; 6pitdsi-bontrisi iiveghulladdk; beton; t6g14 cserep 6s- ker6mia;
beto4 t6gla 6s cser6p valamint kerilmia kevereke; iiveg; ftild 6s t6vek; tata.y es tovet;i
az e c61tra ldtesiteft inert hullad6klerak6ban helyezheti el.
(4) Epitesi-bontdsi hulladdk e cilra rendszeresitett hulladdklerak6ban t6rtdn6
elhelyez6se dijk<iteles.

A kiizteriileten keletkezd, az elhagyott, ellen6rizetlen k6riilm6nyek kiiz6rt
elhelyezett hullad6kkal kapcsolatos rendelkez6sek

1s.s

(1) H1 az dnkormrinyzat tulajdon6ban 6116 kttzteriileten elhagyott, illetve
ellen6rizetlen ktiriilmdnyek k6z6tt elhelyezett hulladdk korribbi birtokosa vagy
tulajdonosa a hullad6k elsziill(tiisdra 6s kezel6s6re vonatkoz6 kiitelezefts6g6nel
nem tesz elege! a hullad6k elszdllittisrir6l es kezeles6r6l az b*otminyzat a
kdzszolgiiltat6val k6trin szerz6d6s ritj6n gondoskodik.

(2) Aki kiizteriileten kiiaeriileti haszn6lati enged6lyhez kotdtt 6rusit6, szolgiiLltat6,
kereskedelmi vagy egy6b tev6kenys6get v€gez, vagy kiv6n v6gezni, illetve
kdzteriileti rendezv6nyt szervez, kdteles aa a kdzszolgri.ltat6nak bejelenteni 6s a
kdzszolg6ltat6val a kdzteriileten v6gzendci tevdkenys6g id6tartamr;, valamint a
vSrhat6 hullad6k fajtdj6ra, dsszet6tel6re 6s mennyis6g6re figyelemmel
szerz6d6st kdtni.

A telepiil6si hultad6k elhelyez6se, irtalmatlanit6sa 6s hasznositisa

l6.s

A rendszeres hulladdkgazdiilkod6si kdzszolgdltatesba bekapcsolt ingatlanon gyiijt6tt
telepiil6si hulladdk 6s nagydarabos hullad6k a cik6i hullad6kkezel6 l6tesitmdnyLen,
az egy6b vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hullad6k pedig a mohdcsi hullad6kudvarban 6s
komposztiil6n keriil elhelyez6sre.
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ild 6ingatlanokra vonatkozri reudelkez6sek

17.S

(1) Udtil6ingatlan hasznrll6ja a haszn6lati szezon id6tartama alatt a hullad6kkezel6si
k6zszolgdltat6st

igdnybe veszi es a k6zszolgriltat6s dij6t a k6zszolg6ltat6 r6szere megfizeti.
(2) A hasznrilati szezon m6jus 1. napjet6l okt6ber 3i. napj6ig tart.
(3) A haszn6lati szezonon kivUl az iidiil6ingatlanokn6l szervezett hulladdkkezeldsi

k6zszolgiiltatiis nincs, az ingatlanhasznal6 azonban tov6bbra is k6teles az
ingatlanon k6pzod6 hulladdk dsszegyujtdsdr6l 6s elszillitds&6l sajat k6ltsigin
gondoskodni.

A kiizszolgiltatSs dija, dij{izet6s

18.S

(1) A kdzszolgtiltatiis ig6nybev6tel0re kdteles, illewe a kiizszolg:iltatiist ig6nybe
vev6 ingatlanhasznel6 a telepiil6si hullad6k kezel6s66rt k6zszolgriltat6si dijat
fizet.

(2) Nem tagadhatja meg a kdzszolgaltatasi dt megfizet6s6t az, aki a teleptil6si
hullad6kkal kapcsolatos k6telezetts6geit nem teljesiti, felt6ve, hogy rdsztre a
kdzszo196ltat6
* a kdzszolgriltat6st felaj6nJja, illewe
* a kiSzszolgiitat6s telj esitesere rendelkezesre i111.

(3) A kii,zszolgeltat6 teljesit6sre rendelkezdsre 6llisa megfelel5 igazol6s6nak
tekintend6, ha a meghatiirozott jaratnapon a j6rat riwonala az ingatlanhaszn6l6
ingatlanet irinti.

(4) Az ingatlanhaszniil6 megtagadhatja a kcizszolg6ltatiisi dij megf,zetes6t, ha a

k6zszolg6ltat6 az e rendelet szerinti kdzszolgdltatdsi kiitelezetts6genek
felr6hat6 m6don nem tesz eleget.

(5) Nem tagadhat6 meg a krizszolgdltatdsi dij megfizet€se az (4) bekezdes szerint,
ha a szolg6ltatris nyujtiisdban a kdzszolg6ltat6t az id6jrirris vagy m6s
elh{rithatatlan ki.ils5 ok akadiiyozta,ds a kdzszolgdltat6 a mulaszt6s6t az
akad6ly elhdruldstit kdvet6en a lehet6 legrdvidebb id6n beliil p6tolta.
Ugyancsak nem tagadhat6 meg a dijfizet6s, ha az ingatlanhasznel6 a gyfijt6si
napon a gyffjt6eddnyt nem helyezte ki, ds emiatt a k6zszolgdltat6s meghiusult.

(6) A kdzszolgAltatrisi dij megfizet6s6re k<iteles ingatlanhaszn6l6 szem6ly6ben
bek6vetkez6 viltozirs esetdn a kdzszolg6ltatdsi dijat a vAltozes
kdzszolg6ltat6nak tdrt6nt bejelent€se h6napjanak utols6 napj6ig a rEgS, azt
kcivet6 pedig az rij ingatlanhasm6l6 kriteles fizetni.

(7) Az ingatlanhaszndl6 a k6zszolgiltatis dij6t - ha jogszabdly elt6r6en nem
rendelkezik - az NHKV Nemzeti Hutlad6kgazd6tkod6si Koordin6l6 6s

Vagonkezel6 Zrt. ( a tov.ibbiakban: Koordin5l6 szerv) rdsz6re negyeddvente, a
szdml6n feltiintetett fizet6si hatarid5re k6teles megfizetni.
A KoordinAl6 szerv 6ltal kibocsiitott sz6mla alapj6n az ingatlanhasznril6 a
k6zszolgriltatas dij rit:
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- banki etutd6ssal, vagy
- postai csekken, vagy
- a kdzszolgAltat6 flgyfelszolgrilatrin k6szp6nzes befizet6s ritjAn teljesiti.

(8) A kozszolg6ltatdsi dijszAmls adataival, 6sszeg6vel kapcsolatban az
ingatlanhasznril6 a Koordin6l6 szerv fel6 irdsban kifogrist emelhet. A kifogisra
a Koordin6l6 szerv annak kl,^ezveterct k6vet6 15 napon beliil vilaszolni
kdteles.

(9) A kdzszolg6ltatris iginybev6telllrt az ingatlanhaszn6l6t terheld dijhetraldk 6s az
azzal 6sszefiiggesben meg6Lllapitott k6sedelmi kamat, valamint a behajtas egy6b
kdlts6gei ad6k m6dj6la behajrand6 klztanozis. Fizet6si kdsedelem esit6n
k6sedelmi kamat, valamint fizetesi felsz6lit6sonk6nt kti16n elj6r6si k6lts6g
szrimithat6 fel.

(10) A k<izszolg6ltat6si dijhetratdk behajtris6ra a Ht. 52.g-ban foglaltak ir6nyad6k.

(1) Az ingatlanhaszn6l6 (ideertve az
bejegyzett ingatlan haszndt6j6t
rendszeresitetett k6relm6ben a
kezdemenyezheti, ha

A kiizszolgiltatAs sziineteltet6se

1e.s

ingatlan-nfilvdntart6sban trirsashrizi lakrisk6nt
is) a kiizszolgriltat6hoz intezett, e c6lra

kdzszolgriltat6s 6s dijfizet6s szflneteltetesdt

- az ingatlant 90 napot meghalad6 id6ta(amban nem lakja (id6legesen haszn6lt
ingatlan), 6s
- az ingatlant egy6b m6don @irbead6s, szivess6gi lakishasznAlat, b6rminemri
egy6b hasznositris)

ftjan nem hasznositja, 6s
- a sziineteltetes jogalapjrit a szi.ineteltetds kezdo is befejezd id6pontjdban m6rt

vizfogyasztds adaraival a k6zszolg6ltat6 kdaemrik<iddsdvel igazolji, 6s
- a gyfljt6ed6nyzetet azonosit6 matric6t a kdzszolgaltat6 fel6, a siiineteltetds

kezd6 idopontjriig leadja, 6s
- hullad6l*ezel6si k6zszolg6ltatasi dijh6tral6ka nincs.

(2) A hullad6kkezel6si k6zszolg6ltatris kiz6rdl ag az (l) bekezd6s6ben felsorolt
felt6telek egyiittes fennallisa esetdn sziinereltethet6.

(3) A sziineteltet6s iriinti k6relem az arra rend.szeresitett formanyomtatvdny
kit6ltds6vel kezdendnyezhet6 a k6zszolgriltato ugyfilszolgrilatrin. Trirsashrlzi
lakris ingatlanhaszn6l6 kezdem6nyez,lsere a k6relem benytjtdsrira a tfusash6z
kcizds kdpvisel6je jogosult.

(4) A kdzszolg6ltatiis sztineteltetese a k6zszolg6ltat6 i.igyf6lszolg itlatin ftlsban - az
erre rendszeresitett forma[yomtatueny kit6lt6s6vel - a sziinetelds kiv6nt kezd6
id6pontjrit megel6z6en legaklbb 15 nappal kezdemdnyezhe t6 az e c6lra
rendszeresitett formanyomtatvanyon. A hatarid6 elmulasztiisa jogveszt6.

l5



(5) A kdzszolg6ltatisi jogviszony sziheteltetesdnek legrdvidebb id6tartama 6 h6nap,
amelynek eltelt6vel a kiizszolgrl.Lltat6s Kil6n €rtesites n61kii1 visszaall, kiv6ve, ha
az ingatlanhaszndt6 rijabb sziineteltetisi kdrelmet terjesa el6.

(6) A sziineteltetes csak a tArgyh6nap els6 napj6val kezd6dhet ds teljes h6napra
vehet6 ig6nybe.

(7) A k6relmez6 ingatlanhaszndl6 a sziineteltetis jo galapjirt (az ingatlan haszniilaton
kivtilisdgit) az ingatlanon a sziineteltetds kezd6 6s befejez6 id6pontjiban mirt
vizfogyaszt6s adataival igazolja. A vizfogyasztis adatait a k6zszolg6ltat6 az
ingatlanhaszn6l6 k6zremiik6d6s6vel rdgziti a k6relem megfelel<i rovataban.

(8) Amennyiben a sziinetetet6s kezd6 6s befejez6 id6pontjiban rdgzitett
vizrnennyis6g kiiziitt lenyeges elt6res mutatkoziV" ngy u ingatlanlrasznril6t a

sziineteltet6s teljes id6tartam6ra kdzszolgiiltat6si dij fizet6si kdtelezetts6g terheli.
L6nyeges M ekerfls, ha a havi fogyasztas el6ri vagy meghaladja a havi 0,2 m3
vizrnennyis6get.

(9) Amennyiben a sziinetelds id6tartama alall az ingatlanon hulladikkezeldsi
kdzszolgAltatas hatrilya al6 tartoz6 hulladek keriil kihelyez6sre, igy az

ingatlantulajdonos egyidejfl 6rtesitdse mellett a kdzszolgiiltat6 k6teles a

hulladekot elszdllitani, az ingatlantuIajdonos pedig ktiteles a rendeletben
meghatrirozott k6zszolgriltatisi dijat megfi zetni.

A kiizszolgdltatissal iisszefii996 szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkozd
rendelkez6sek

20.s

(1) a kdzszolg:iitatis ig6nybw6tel6re kriteles ingatlanhasznil6kr6l a k<izszo1g61tat6

nyilvantart6st vezet a Ht.-ben meghatarozott adatok feltifurtet6s6vel. Az
adatokat a kdzszolgiiltat6s ell6t6sa, illetve ellen6rzdse c6lj6b6l kiz6r6lag a
kiizszolgriltat6 jogosult kezelni, illetve az 6nkormtinyzat, mint ell6trisra
k6telezett jogosult megismemi.

(2) A szem6lyes adatok kezelese sori6n a k6zszolg6ltat6 az lnfo. Tv.
rendelkez6seinek megfelel6en jrir el.

(3) A kdzszolg6ltat6 biztositj a az adatkezel6s szemelyi €s targyi felt6teleit,
gondoskodik az adatok biztons6g{r61, meg$atinozza azokat az eljtinisi
szab6lyokat, amelyek az adat- 6s titokv6delmi szab6lyok 6rv6nyre juttatasiihoz
sziiks6gesek.

II. Fejezet

Az ingathnok 6s kiizteriiletek tiszt6ntartdsa

21.S

(1) Az egyes ingatlanok tiszt6ntartasrlr6l els6sorban az ingatlan tulajdonosa, m6snak a

haszn6lataban ldv6 ingatlan tisaitdsdr6l pedig a hasznAl6, illet6leg a' b6rl6 / a

tovilbbiakban egyiitt: tulajdonos/ k6teles gondoskodni.
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(2) Bont6s vagy fehijit6s miatt iiresen iilI6 ingatlan tisztdntartiisa a kivitelez6 - mig
mag6nrulajdonban ldvS ingatlan esetdn - megbizott kivitelez6 hirinydban _ i
tulajdonos feladata

(3) Epit6sn6l, tatarozasnAl, bontrisnrll az rittest felbontrisiLn6l a keletkezett por 6s szenny
elte{ed6s6nek megakadii'lyoz6sdval kell eljrlmi, a pork6pz6 anyagokat vizzil
locsolni kell. Az fttesren, j6r&ikon az dpit6anyagot 6s a szennyez6it il6id6z6 m6s
a.nyagokat az es6 dltali lesodr6drist6l vCdeni kell

(4) Ha a k6zteriileten sz6llitott anyagb6l a kdzteriilet szennyez6dik, a szennyez6d6st
el6id6z6 kdteles nyomban gondoskodni a szennyez6dds elt6volitdser6l. A lerakris
kdvetkeztiben szennyez6ddtt k6zterilletet az kdteles haladdktalanul megtisztitani,
akinek resz6re a szallit6s tdrt6nt.

(5) K6zteriileten 6s mag6ntulajdonban l6v6 ingatlanon a tulajdonos k6teles gondoskodni
a parlagfii, iirdmfli jrinius I -t6l szeptember 30-ig tart6 id6szakban tdrt6n6 rendszeres
irtasrir6l. Kdzteriileten hiiztartr{si hullad6k, szem6t 6get6se tilos!

22.5

(1) A tulajdonos kdteles gondoskodni
a.l. az 

_ 
ingatlan e16tti j6rdaszak asz ljfirda hi6ny6ban egy m6ter sz6les tertiletsriv,

illetSleg ha ajArda mellett z6lds6v is van, az fttestig terjid6 teljes tertilet
b./ a jixdaszakasz melletti nllt rirok tiszt6ntartasfu6l, a csapad6kv2 zavarralan
lefolyas6t akadriiyozo anyagok 6s m6s hullad6kok elt6volit6srir6l.

(2) A jrirder6l a szemetet, illetve szennyez6 anyagot a kdzfitra sdpdmi tilos.

(3) Az ingatlan tulajdonosa kdteles a j6rd6n felburjrinz6 gaa a burkolat megrongii,liisa
n6lkfl kiirtani 6s az ingatlanr6l az rittest, vagy a gyalogj6r6 terdbe tinyuta agak,
bokrok folyamatos nyes6s6r6l gondoskodni.

(4) Ha vita meriil fel abban a k6rd6sben, hogy valamely jrlLrdatisztitiisi k6telezetts6g kit
terhel, a vitAban a Kdrjegyz6sdg d6nt.

23.S

(l) A jerdrir6l a havat el kell takaritani.
A jarda rittest feliili r6sz6n kell a havat dsszekupacolni rigy, hogy a gyalogos
krizleked6sre legaldbb l m6ter sz6les szabad, h6meniesitett teriiiet -uraaion 

-

(2) Az 6nos es6t6l, j6gt6l, vagy h6t6l sikoss6g vrilt jdrd6r ljtudaszakasn, gyalogidr6t,
l6pcs6t stb./ a sziiksdgeshez k6pest naponta t6bbszdr is fei kell hinteni. A ielhiit6sre
kdzeg6szsdgiigyileg vesz6lyes anyagot nem tartalmaz6 sz6r6anyagot /f,irdszport,
homokot, k6port, hamut, kis szemcsdjii salakot/ szabad haszn6lni. e sz6r6anyag
beszerzdsdr6l a tisztitiisra kdtelezett gondoskodik.

(3) Szorakoz6helyek, vend6gl6t6-ipari egys6gek, iizlethelyis6gek 6s m6s ellrusit6helyek
elotti j6rdaszakaszt a nyitva tart6s ideje alatt az tizemeltet6 koieles tisztantarrani, tekintet
ndlktil ana, hogy a szemdr sajdt tev6kenys6gdb6l szarmazik-e vagy sem. A zd:r6s el6tt
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kdteles meggy6z6dni az el6bb felsorolt helyisdgek el5tti tediletek tisztas6giir6l. Az ri.Lru

lerakiisa kdvetkezt6ben keletkezett szemetet (hulladikot) az ttzemeltet6 kdteles az
rlruszdllit6st k6vet6en haladdktalanul eltakaritani.

(4) Az utcai, valamint ery6b elirusit6helyek (b6d6k, pavilonok, stb) rirusai kdtelesek az
rirusitas soriln keletkez6 huiladekot dsszegyiijteni, az iirusit6helyek k6zvetlen
kdmyezet6t tiszu6n tartani.

24.S

(i) Az egyedi filt6ssel rendelkez6 ingatlanokban csak megfelel6en karbantartott
tiizel6berendez6sekben 6s csak az arra a berendez6sre engeddlyezett tiizel6anyag
dgethet6.
(2) A fiit6berendezisben eg6szsegre kSros 6gesterm6ket kibocs6t6 anyagot, kiil<indsen
ipari hulladdkot, miianyagot, gumit, vegyszert, festiket dgetni tilos.

2s.s

(1) F6zes 6s sttds cdljab6l szabadt6ren ttizet gyujtani ds tiizel6berendez6st haszniilni
csak sz6lcsendes id6ben, a kdmyezet zavar sa n6lkiil lehet, 6s csak rigy, hogy az a
kdmyezetre ttiz- vagy robban6svesz6ly ne jelentsen.
(2) A szabadban tiizet 6s {tzemeltetett ttizelSberendez6st 6rizetleniil hagyni nem szabad,
vesz6ly eset6n, vagy ha arra sziiksdg nincsen, a tiizet azonnal el kell oltani.
(3) A tiizel6s 6s a ttizelSberendezds hasmrilatrinak helyszin6n olyan eszktiz6ket 6s
felszerelCseket kell kdszenldtben tartani, amelyekkel a tiiz terjed6se megakaddlyozhat6,
illetve a ttiz elolthat6.

26.S

(1) Belteriileti ingatlanokon az avatr es kerti hullad6k (a tovebbiakban egyiitt: kerti
hulladik) 6rtalmatlanitdsa els6sorban hasznositrissal (komposztiiliissal) tdrtdnik, vagy
elszdllitisAr6l gondoskodni kell. A komposztiliis sor6n olyan technol6gidt kell
alkalmazni, hogy a hullad6k erjeddse sor6n a btz<is gazok a szomszddos ingatlan
hasznril6it ne zavaq'6k. Amennyiben ez valamely oknril fogva nem lehets6ges, akkor
komposztd.Ll6s nem alkalmazhat6.
(2) Kerti hullad6k 6get6s6re csak abban az esetben keriilhet sor, ha kezel6se az (1)
bekezddsben foglalt m6don nem lehetsdges. A fi.istk6pz6dds csrikkentdse 6rdek6ben a
kerti hulladdkot elozetesen szilll<asztani, szrlrtani kell, eltilzeldse folyamatosaq kis
adagokban t6rt6nhet.
(3) Nyers, megrizott avar 6s kerti hullad6k dget€se tilos.
(4) Az 6getds sordn csak a helyben kelezkezett kerti hullad6k semmisithet6 meg.

27.S

Avar 6s kerti hullad6k nyiltt6ri 6getese m6rcius 1-t6l november 30-ig - iinnepnapok
kiv6televel - kizdr6lag p6nteki napokon 08:00 6s 18:00 6ra k<izdtt megengedett.

28.$
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(l) A kerti hulladck igetds6t sz6lcsendes id6ben, kell6en sz6nz kerti hulladdk eset6n
szabad vdgezni az altalenos tilzvddelmi szab6lyok szigoru betartdsrival. Tilos az avar 6s
kerti hulladdk 6get6se a 3iD. g-ban engeddlyezett id6szakon kivill, valamint pdrris,
kddds, es6s id6ben.
(2) Az igetdst csak cselekv6kdpes szem6ly vdgezheti.
(3) Egetni a lak6kdrnyezet lehet6 legkisebb zavar6ssa mellett csak megfelel6en
kialakiton tfizrak6 helyen lehet, ahol az 6get6s a szem6lyi 6s vagyonbiztonslgot o"rn
vesz6lyezteti, egdzs6giigyi es k6rnyezeti kiirt nem okoz.
(4) A tiiz 6rz6sdr6l, 61land6 feliigyelet6r6l ds veszdly eset6n annak elolt6srir6l a tfiz
gyujt6ja kciteles gondoskodni. A tiiz helyszin6n olyan eszk6ziiket, illetve felszerel6seket
kell kiszenldtben tartani, amelyekkel a tiiz terjeddse megakad6lyozhat6 ds a tiiz
elolthat6.
(5) Az 6get6s befejez6s6vel a tiizet el kell oltani, a parrizslist vizzel, foldtakarAssal vagy
egy6b alkalmas m6don meg ketl megsziintetni.
(6) Az avar ds kerti hulladdk k6rin kivtil es6 hullad6k, igy kiil6n6sen kommun6lis, ipari
vagy illati eredetfi hulladdk, valamint veszilyes hullad6k sem 6nmag6ban, sem a kerti
hullad6kkal egyiitt nem 6gethet6.
(7) Az 6gis folyamatdnak gyorsitisrira 6ghet6 folyad6k nem alkalmazhat6.
(8) Libon 6116 n6v6nyzet, tarl6 6getese tilos.

2e.s

Erd6smiirok kdzs6g k<iaertiletein az avar €s kerti hullad6k 6get6se tilos.

30.$

Az elrendelt 6ltalinos trizgy0jtasi tilalom al6l e rendelet nem ad felment6st.

3l.s

(1) Aki a tffzgyujtrisra, valamint az avar cs kerti hultaddk dgetdsdre vonatkoz6
el6irrisokat nem tartja be hulladdkgazdrilkodrisi birsdggal, valamint leveg6tisztas6g-
vddelmi birsdggal srijthat6.
(2) Az (l) bekezd6sben megbatarozott bin6g 6sszeg6re a mindenkori vonatkoz6
hatilyos jogszab:ilyok rendelkez6sei irrinyad6ak.
(3) A kiszabott birsdg nem mentesit az esetlegesen elkdvetett silyosabb
jogszabalysdrtds, illetve a kart6ritdsi felel6ss6g al6l.,'

III. F'EJEZET

2516 rendelkezt6sek

32.$

(1) Jelen rendelet a kihirdetdsdt k6vet6 napon lip haLilyba.
(.?) A rendelet hatdlyba l6p6s6vel egyidejiileg hat6lyrit veszti Erd6sm6rok
onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilet6nek a kdztisztas6gi feladatok ell6t6s6r6l, a telepiildsi
szilard 6s foly6kony hullad6kkal <isszeffigg6 helyi kdzszolgrilrat6sok kdielez6
ig6nybevdtel6rSl sz6l6 212071.(lI. 16.) szrim6 rendelete es arurak m6dositi4sai.
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(3) A rendelet kihirdet6sir6l - a helyben szok6sos m6don- a jegyzo gondoskodik.

ZArad,6k
Jelen rendelet Erd6smrirok k<izs6gben kihirdetdsre kerijlt 2016. dv jrinius h6nap 28.
napj6m.

Erd6smilrok, 2016. jrlnius 28.
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1. szdmf mell6klet

A vilaszthat6 szabvinyos (MSZ EN 840-l:2013, vagy MSZ EN 840-l:2001 )
gyiijt6ed6nyek tipusai a beuntlk tdrolhat6 hultadSkok fajtdja es mennyis6gei

0rtartalom
Elhelyezhet6
menvis6e(ke)

70 liter 20
120 liter 40
240 liter 60
I 100 liter 300
3m3 800
5m3 1000
7m3 1200
70 literes ielzett zsik 20
70 literes jelzett
mtanvaq 20

Az ed6nyzetekben, zs{kban elhelyezhet6 hullad6kok:

Hullad6k tipusa
20 03 01 egy6b telepi.il6si hullad6k ide6rwe a kevert telepiil6si
hullad6kot is
15 01 01 Papir 6s karton csomagolasi hullad6k
1 5 0l 02 Miianyas csomaqolSsi hullad6k
20 02 01 Biol6giailag leboml6 hullad6kok( csak leboml6 zs6kban
elhelyezhet6)
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2. sz6mri mell6klct

Szelektiv hullad6kgyfijt6 szigetek jegyz6ke
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3. szlmri mell6klet

A hullad6kudvarban 6tvehet6 hullad6kok jegz6ke

EWC k6d Vesz6lvess6g Megnevez6se
02 0l 08* rgen Vesz6lyes anyagoLal 1a1almaz6, agok6miai hullad6kok
08 01 11+ igen Szerves old6szereket, illewe mris vesz6lyes anyagokat

tarlalmaz6 fest6k, lakk tartalmri vizes szuszpenzi6k
09 0l lt* igen egyszer haszndlatos fenyk6pez6gdp, amely 16 06 01, a 16

06 02 vagy a 16 06 03 azonosit6 k6ddal jeldlt t6telekhez
tartoz6 aramforrdst is tartalmaz

13 02 05i lgen Asv6nyolaj alapri, kl6rvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-
hajt6mfl- ds ken6olajok

13 0206* lgen Szintetikus motor-, hajt6mri- 6s ken6olajok
13 02 07* igen Biol6giailag kiinnyen leboml6 motor-, hajt6mfl- 6s

ken6olajok
15 0l I0* igen vesz6lyes anyagokat marad6kk6nt tartalmaz6 vagy azokkal

szennyezett csomagol6si hu11ad6k
15 01 l1* igen Vesz6lyes, szilii,rd por6zus mritrixot (pl. azbeszte|

tartalmaz6 fdmb6l kdsztilt csomagolasi hullad6kok, ide
Crtve a kiii frlt hajtiginos palackokat

16 0l 07* igen Olaj sziir6
16 01 l3* lgen fekfolyad6k
16 01 l4* lgen vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fagy6ll6 folyad6k
16 06 0l* igen Olomakkumul6tor
20 01 l9* igen N<iv6nyv6do szerek
20 01 2l* lgen F6nycsovek es egy6b higanytartalmf hullad6kok
20 0t 26+ igen olaj es zsir, amely kiil6nb6zik a 20 01 25-t6l
20 01 21* igen vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, fest6kelg tintiik, ragasa6k

6s gyantrik
20 0t 29* rgen vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 mos6szer
20 0l 33* lgen elernek 6s akkumu'liitorok, amelyek k6z<itt a 16 06 01, a 16

06 02 vagy a 16 06 03 azonosit6 k6ddal jel6lt elemek 6s
akkumul6torok is megtalalhat6k

20 01 35* igen Vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elekkomos
6s elekuonikus berendez6sek, amelyek kiildnb 6znek a 2O
0l 21 6s 20 0l 23 k6dszimri hullad6kokt6l

EWC k6d Vesz6lvess6s Megnevez6s
02 01 04 nem miianyaghullad6k (kiv6ve a csomagol6st)
02 01 r0 nem fOmhul lad6k
08 0l 12 neln fest6k- vagy lakk-hullad6k, amely ktildnbdzik a 08 0l

1l-t6l
08 01 l8 nem Fest6kek 6s lakkok elt6volitds6b6l szrirmaz6 hu1lad6k,

amely ki.il<inb6zik a 08 01 17{61
08 03 18 nem hullad6kki vrilt toner, amely kiildnb<izik a 08 03 l7-t6l
09 01 l0 nem egyszer haszniilatos f6nykdpez6g6p, 6ramfon6s n6lkiil
09 0t 12 nem 6ramforrdst is tartalmaz6, egyszer haszndlatos
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fCnykdpez6gdp, amely kiil<inbozik a 09 01 I l+61
l5 0r 01 nem papir 6s karton csomagoldsi hullad6k
15 0r 02 nem mrianyag csomagoldsi hullad6k
15 01 04 nem f6m csomagolasi hullad6k
l5 01 06 nem egy6b, kevert csomagolisi hullad€k
1s 0l 07 nem iiveg csomagolSsi hullad6k
ls 01 09 nem textil csornagol6si hullad6k
16 01 03 nem hullad6l*6 v61t gumiabroncs
l6 06 0s nem egy6b elemek 6s akJcumul6torok
17 0l 01 nem beton
17 01 02 nem t6gla
17 01 03 nem cser6p es kerrimia
17 0l 07 nem beton, t6gla, cser6p 6s keniLrnia ftakci6 vagy azok

kever6ke, amely kiildnbtizik a 17 0l 06{61
l7 02 0l nem fa
17 02 02 nem tiveg
17 02 03 nem miianyag
17 04 0r nem v6rrisrez, bronz, sir gar 6z
17 04 02 nelt aluminium
17 04 03 nem 6lom
17 04 04 nem cink
17 04 05 nem vas 6s ac6l
1',7 04 06 nem on
17 M07 nem fdmkeverdk
t7 04 tl nem kibel, amely ki.il5nb6zik a 17 04 l0-t6l
r7 08 02 nem gipsz-alapri ipit6anyag, arnely kiiliinb6zik a 17 08 01-

t6l
t7 09 04 nern kevert epitesi bontrisi hulladek, amely kiildnbdzik a 17

09 01-t6l,a 17 09 02-tbl6s a17 09 03{61
20 01 01 nem papir 6s karton
20 0t 02 nem uyeg
20 01 10 nem ruhanemri
20 01 25 nem 6tolai 6s zsir
20 0t 28 nem fest6kek, tintrik, ragaszt6k 6s gyant&, amelyek

ktil6nbdznek a 20 01, 27 -t6l
20 01 30 nem mos6szerek, amelyek kiil6nb<iznek a 20 01 29+61
20 01 32 nem gy6gyszerek, amelyek kiildnb iiznek a 20 01 3l-t5l
20 0t 34 nem elemek 6s akkumul6torok, amelyek kiil6nb dmek a20

0l 33-t6l
20 01 36 nem kiselejtezett elekhomos es elektronikus berendez6sek,

amelyek kiildnb6znek a 20 01 2l-tiil,20 0l 23-t6l 6s a
20 01 35-t61

20 0l 39 Dem miianyagok
20 0l 40 nem f6mek
20 03 0'1 nem lomhulladdk

24


