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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 38. § (1) értelmében az 

ingatlanhasználó – ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a 

közszolgáltatást igénybe veszi. A Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében 

a közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 

gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot – azaz a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló 

szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti, elszállítja, megfelelő kezeléséről gondoskodik. 

 

A Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet együttes értelmezése szerint az ingatlanhasználók által gyűjtött, a közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladékok elszállítása, további kezelése, ártalmatlanítása (azokról való gondoskodás) a 

település közszolgáltatójának kizárólagos feladata. 

 

Az állam részt vesz a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában, ebből a célból koordináló szervezetet 

(a továbbiakban: Koordináló szerv) hozott létre. A Koordináló szerv: az NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

 

Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéért 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, 

valamint a díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint. A 

közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv szedi be és kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező 

kintlévőségeket. 

 

A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Koordináló szerv felhívására a közhiteles nyilvántartás 

szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó 

a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét 

megadja. 

 

Az ingatlanhasználónak rendelkeznie kell a hulladék gyűjtéséhez, átmeneti tárolásához megfelelő 

méretű szabványos gyűjtőedénnyel. A gyűjtőedény megvásárlása a közszolgáltatás igénybevevőjének a 

kötelezettsége. 

 

Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, 

azt közterületen tartósan csak a közterület használatára vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben 

meghatározottak szerint helyezheti el. Ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényt a szállítás 

napján úgy kihelyezni az ingatlana előtti közterületre (járda és közút közötti területre), hogy az a szállító 

gépjármű által könnyen megközelíthető és hozzáférhető legyen, a gyalogos, vagy a közúti forgalmat ne 

akadályozza, valamint az ürítés akadályba ne ütközzön. Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a 

települési hulladék közszolgáltatónak történő átadása, biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, 

szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából a közterületre gyűjtőedényben 

kihelyezett hulladék a Koordináló szerv tulajdonába és a közszolgáltató birtokába kerül. 

 

A gyűjtőedény tisztántartásáról, épségéről a közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználó 

gondoskodik. 

 

 

 



 

Ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a gyűjtőedény veszélyes hulladéknak minősülő anyagot ne 

tartalmazzon. Tudomásul veszi, hogy amennyiben veszélyes hulladék kerül a gyűjtőedénybe, úgy az 

ennek következtében felmerülő veszélyeshulladék-kezelés többlet anyagi és egyéb nem anyagi 

következményeit kizárólagosan ő köteles viselni. A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan anyag 

(forró hamu, maró/mérgező anyag, állati tetem, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy 

robbanóanyag, építési törmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a 

hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak 

berendezéseit. A fentiek be nem tartásáért a felelősség kizárólag az ingatlanhasználót terheli, valamint 

a gyűjtőedényzet ürítésének megtagadásával jár. 

 

A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott 

tárgyévi edénymatricát köteles a gyűjtőedény jól látható részére felragasztani. A jelöletlen, vagy nem 

tárgyévi edénymatricával jelölt gyűjtőedényt a közszolgáltató nem köteles üríteni. Amennyiben a 

hulladékgyűjtő edény mérete nem egyezik meg a ráragasztott edénymatricán jelzett edénymérettel, úgy 

a közszolgáltató megtagadhatja a gyűjtőedény ürítését. 

 

A közszolgáltatást igénybevevőnél keletkezett, e szerződésben meghatározott edényméretet esetileg 

meghaladó mennyiségű hulladék csak a közszolgáltató cégjelzésével ellátott gyűjtőzsákban helyezhető 

ki, a közszolgáltató csak az így kihelyezett többlethulladékot köteles elszállítani. A közszolgáltató által 

a többlethulladék elszállítására rendszeresített zsákot külön térítés ellenében vásárolhatja meg az arra 

kijelölt helyeken a közszolgáltatást igénybevevő. 

 

A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a közszolgáltatási szerződésében meghatározott időpontban 

megkezdeni A hulladék szállítási napok megváltoztatásának jogát a közszolgáltató fenntartja. 

Amennyiben a szokásos járatnapokon a hulladék elszállítását valamilyen ok miatt (pl: gépjármű 

meghibásodása, időjárási viszonyok stb) nem tudja elvégezni, úgy az elmaradt szállítást a következő 

szolgáltatási napon az időközben felgyűlt hulladékkal együtt köteles pótolni. 

 

A közszolgáltató köteles a szolgáltatást a közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásával, 

a közszolgáltatási szerződésben leírtaknak megfelelően teljesíteni. A közszolgáltató köteles a 

gyűjtőedények ürítését a tőle elvárható gondossággal elvégezni és az ürítés során elszóródott hulladék 

összetakarításáról gondoskodni. Ez a kötelezettség nem terjed ki a gyűjtőedények mellé nem szabványos 

edényben, vagy nem szabályos módon elhelyezett hulladékból eredő szennyezésre. 

 

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) szerint nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését 

az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a 

közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

 

A közszolgáltatást igénybevevő és a közszolgáltató között létrejött jogviszony az önkormányzattal 

létrejött közszolgáltatási jogviszony megszűnésével minden külön rendelkezés vagy értesítés nélkül 

megszűnik. 

Amennyiben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban olyan változás lép életbe, ami a 

jelen szerződési feltételeket módosítja, akkor a közszolgáltató jogosult „A KÖZSZOLGÁLTATÁS 

IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI”-t egyoldalúan módosítani és azt a 

közszolgáltató honlapján közzétenni. 

 

A közszolgáltatást igénybevevő és a közszolgáltató jelen dokumentumban nem szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. 

rendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 

tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet, az országos településrendezési 

és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet, az érintett települési 

önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelete és az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik magukra nézve kötelezőnek, esetleges jogvitáik 

eldöntésére pertárgyértéktől függően a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék 

kizárólagos illetékességében állapodnak meg. 


