
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy  a települési hulladékról  és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról  szóló
Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 22/2017. (VI.29.) számú 2017. július 1. napjától
hatályos  önkormányzati  rendelete  az  alábbi  előírásokat  tartalmazza  a  HULLADÉKUDVAR
használatával kapcsolatosan:

A hulladékudvar címe: 8600 Siófok-Ipartelep, Kertész u. 2.

A hulladékudvar nyitvatartási rendje: Szerda 10.00-18.00
Péntek 10.00-18.00
Vasárnap 10.00-18.00

A  hulladékudvar  igénybevételéhez  a  siófoki  ingatlan  használójának igazolnia  kell a
személyazonosságát és a siófoki lakcímét,  személyazonosításra alkalmas okmány és a lakcímkártya
bemutatásával. 

A  siófoki  üdülőingatlan-használónak a  hulladékudvar  igénybevételéhez  igazolnia  kell a
személyazonosságát személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával, valamint szerepelnie kell a
közszolgáltató  által  a  siófoki  üdülőingatlan  használók  nyilvántartásában.  Amennyiben  az
üdülőingatlan használója nem szerepel a közszolgáltató nyilvántartásában, a siófoki hulladékudvarba
nem szállíthat be semmilyen hulladékot. 

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, a siófoki hulladékudvarba nem szállíthat be semmilyen hulladékot.

A hulladékudvarba beszállítani kívánt  zöldhulladékot csak és kizárólag az alábbi formában tudjuk
befogadni a nyitvatartási idő alatt:

- összekötegelve, maximum 1 méter x 0,5 méteres méretben
- közszolgáltató által rendszeresített, felirattal ellátott, biológiailag lebomló zsákban 

a biológiailag lebomló zsák jelenleg megvásárolható az alábbi helyszíneken

Bizományos neve Árusító hely neve Árusító hely címe

SIÓKOM Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat 8600 Siófok, Papfődi u. 3.
Balaton-Coop Zrt. 56. sz. ABC 8600 Siófok, Tinódi tér 1.

CS-Gépalkatrész Bt. Gépalkatrész üzlet 8600 Siófok, Ságvári E. u. 1.
Eurobi-Trade Kft. Bolt 8600 Siófok, Fő u. 47-53.
Eurobi-Trade Kft. Bolt 8600 Siófok, Fő u. 196.
Ferro gazdabolt Ferro gazdabolt 8600 Siófok, Honvéd u. 11.

Ing Konf Kereskedelmi Bt. Nefelejcs ABC 8600 Siófok, Nefelejcs tér
Marci ABC Marci ABC 8600 Siófok, Május 1 utca
Nagyhús Bt. Húsbolt 8600 Siófok, Asztalos u. 37.

SEND-EX 2000 Kft. Kiliti ABC 8600 Siófok, Béke tér 4.
SEND-EX 2000 Kft. Családi ABC 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 87.
Siófoki Siómente Zrt. Mezőgazdasági Áruház 8600 Siófok, Wesselényi u. 112.

Siósiker Kft. Siker ABC 8600 Siófok, Baross u. 1.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékudvarba beszállítani kívánt  lom hulladékot korlátlan
mennyiségben befogadjuk nyitvatartási idő alatt bruttó 30 Ft/kg díj ellenében.



A hulladékudvarba „díjmentesen” (hulladékszállítási díj tartalmazza) beszállítható 
hulladékfajták:

veszélyes
hulladékok

EWC kód Hulladékfajta

    Lakosság
egyszeri alkalommal

átvehető hulladék
mennyisége

havonta összesen átvehető
hulladék mennyisége

13 02 05
fáradt olajok max: 10 kg. max: 10 kg.

13 02 06
13 02 07

15 01 10 veszélyes  anyagokat  maradékként  tartalmazó  vagy  azokkal
szennyezett csomagolási hulladékok

max: 20 kg. max: 20 kg.
15 01 11

20 01 19 növényvédő szerek max: 10 kg.  max: 30 kg.

20 01 21 fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok max: 10 kg. max: 10 kg.

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

max: 20 kg.  max: 20 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: 25 kg. max: 25 kg

20 01 35
veszélyes  anyagokat  tartalmazó,  kiselejtezett  elektromos  és
elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21
és 20 01 23 kódszámútól

max: 100 kg.  max: 100 kg.

nem veszélyes
hulladékok

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: 100 kg. max: 100 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 

1 m3 4 m3

A hulladékudvarba díj ellenében beszállítható hulladékfajták:

EWC kód Hulladékfajta Mennyiség
Díj

bruttó
nem veszélyes

hulladékok
20 03 07 lom hulladék korlátlan mennyiség 30 Ft/kg


