
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 
 

1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a 2.§(1) bekezdése tekintetében a közbeszerzésrıl szóló 2011.évi CVIII. 
törvény 9.§ (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,   
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13.§ (1) 
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 
véleménye alapján a következıket rendeli el: 
 
 
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató 

megnevezése 
 
1.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési 

hulladékok begyőjtésére, elszállítására és kezelésre történı átadására: 
a) vegyes hulladék, 

b) lom hulladék, 

c) zöldhulladék, 

d) a közterületre kihelyezett karácsonyfa, 

e) a rendeletben meghatározott veszélyes hulladék, 

f)  a rendeletben meghatározott egyéb elkülönítetten győjtött hulladék.          

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési 
hulladékok kezelésére: 
a) vegyes hulladék, 

b) lom hulladék. 

2.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására Veszprém Megyei Jogú 
 Város Önkormányzata a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
 Non-profit Korlátolt Felelısségő Társaságnak (továbbiakban 
 közszolgáltató) a közbeszerzési törvény szerinti kizárólagosságot biztosít.  

 
 (2)  A közszolgáltató végzi: 

  a)  települési hulladékok begyőjtését, elszállítását , kezelésre történı 
 átadását, 
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 b) az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó veszprémi 
  hulladékgyőjtı szigetek és válogatócsarnok üzemeltetését, 
 c) hulladékudvar és hulladékgyőjtı telephely üzemeltetését. 
 

(3) az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelısségő  
Társaság(továbbiakban: ÉBH Kft.) végzi az Észak-Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Projekthez tartozó királyszentistváni 
hulladékkezelı központ üzemeltetését. 

 
(4) A közszolgáltató Veszprém megyei jogú város közigazgatási területén 

biztosítja a közszolgáltatást. 
 
2.  A vegyes hulladék győjtése, átvétele és elszállítása 
 
3. §  (1)  Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék 

győjtése az alábbi győjtıedényekben történik: 
a) családi házaknál 60, 80, 120, 240 literes győjtıedény,  

b) tízlakásosnál nem nagyobb épületeknél a társasház, lakásszövetkezet 
képviselıjének nyilatkozata, vagy a lakástulajdonosok döntése 
alapján 60, 80, 120, 240, 360, 660, 770, 1100 literes győjtıedény, 

c) tízlakásosnál nagyobb épületeknél 360, 660, 770, 1100 literes 
győjtıedény, 

d) a szokásos mennyiségen felül nem rendszeresen keletkezı hulladék 
eseti összegyőjtésére – díj fizetése mellett a közszolgáltató által 
biztosított emblémázott 60-80-110 literes győjtızsák, 

e)  Csatárhegy területén a közszolgáltató által – díj fizetése mellett -  
biztosított, emblémázott 60, 80, 110 literes győjtızsák.  

 
(2)  Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi  győjtıedényeket 

veheti igénybe: 
a) a rendelet 1 .mellékletében meghatározottak szerinti rendszeres 

győjtıjáratban győjtött hulladék esetében 60, 80, 120, 240, 360, 660, 
770, 1100,  literes győjtıedény,  

b) külön megrendelés alapján  győjtött hulladék esetében a 
köszolgáltató és az ingatlanhasználó megállapodása alapján. 

(3)  A rendelet hatálybalépésekor használatban lévı 50, 70, 110 literes 
győjtıedényekben hulladékot átadni a győjtıedény elhasználódásáig lehet.  
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 4. § (1) Az épületben található lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló rendeletetési 
egységenként a heti ürítés gyakoriságának figyelembevételével minimum 
heti 60 liter tárolókapacitás rendelkezésre kell, hogy álljon. 

 
(2) A hulladék győjtéséhez az ingatlanhasználó olyan őrtartalmú, vagy 

darabszámú győjtıedényt vesz igénybe, hogy abban, vagy azokban a 
szállítási napok között keletkezı hulladék elhelyezhetı legyen.  

 
(3) A győjtıedénybe vagy emblémázott győjtızsákba csak olyan mennyiségő 

hulladék helyezhetı el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor 
lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthetı legyen. 

  
(4)  Ha az összegyőjtött hulladék mennyisége az ingatlanban egymást 

követıen legalább 5 ürítés során meghaladja a győjtıedény őrtartalmát, és 
az ingatlanhasználó nem igényel a többlethulladék összegyőjtéséhez a 
közszolgáltatótól győjtızsákot, a közszolgáltató - az ingatlanhasználó 
írásbeli értesítése után – jogosult a győjtıedény számát megemelni, vagy 
az alkalmazott győjtıedénynél eggyel nagyobb mérető győjtıedényre 
lecserélni, vagy megemelni az ürítés gyakoriságát. A közszolgáltatási díjat 
a megemelt darabszámú, vagy őrtartalmú győjtıedény ürítése, vagy a 
megemelt gyakoriságú ürítés után kell megfizetni. 

 
(5)  Az ingatlanhasználó által használt győjtıedények őrtartalma, illetıleg 

darabszáma – az adott ürítési gyakoriság figyelembevételével – akkor 
csökkenthetı, ha az ingatlanban egymást követıen legalább 5 ürítés során 
kisebb mennyiségő hulladék keletkezik, mint amennyi a korábban 
használt őrtartalmú, vagy darabszámú győjtıedényben elhelyezhetı. A 
csökkentett őrtartalmú - vagy darabszámú győjtıedénynek alkalmasnak 
kell lennie a rendszeresen keletkezı hulladék győjtésére.  

 
5.§ (1) A közszolgáltató az általa bérbeadott, vagy, ha a a gyüjtıedény az 

 ingatlanhasználó tulajdona, a közszolgáltató által  matricázott 
 győjtıedénybıl szállítja el a hulladékot. Győjtıedény cseréje esetén a 
 matricázásról a közszolgáltató a gyüjtıedény tulajdonosának  bejelentése 
 alapján gondoskodik. 
 
(2) Balesetveszélyes, vagy sérült győjtıedénybe, nem matricázott 

győjtıedénybe, vagy nem emblémázott győjtızsákba győjtött hulladékot a 
közszolgáltató nem vesz át.  

   
(3) Ha a 3.§ (3) bekezdésben meghatározott esetben a győjtés során az edény 

a nem szabványos jellege folytán megsérül, a győjtıedény állagában 
bekövetkezett kárért a közszolgáltató felelısséget nem vállal 
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6.§ (1) Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkezı hulladék győjtéséhez a 
szabványos győjtıedénnyel nem rendelkezik, a győjtıedényt a 
közszolgáltatótól bérelheti vagy megvásárolhatja a közszolgáltató által 
ügyfélszolgálatán és weblapján közzétett szabályok szerint. 

 
(2) Az ingatlanhasználó által megvásárolt, tulajdonát képezı győjtıedény 

tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról, az ingatlanhasználó gondoskodik.  
               A közszolgáltató felel a győjtıedény állagában keletkezett olyan kárért, 

amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerőtlen 
ürítéssel okozott.  

              A közszolgáltató felelıssége a győjtıedény gyártásától számított 5 éven 
túl- tekintettel a győjtıedény természetes elhasználódására- a győjtıedény 
állagában bekövetkezett kárra nem terjed ki.   

  
7.§  (1) Amennyiben az ingatlanhasználó a győjtıedényrıl a közszolgáltatótól 

történı edénybérlés útján gondoskodik, úgy az ingatlanhasználónak bérbe 
adott győjtıedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás 
igénybevételérıl szóló szerzıdésben, vagy, ha a közszolgáltatást 
természetes személy veszi igénybe, bérleti szerzıdésben kell rögzíteni.  

 
(2)  A bérbe adott győjtıedény tisztántartásáról – rendeltetésszerő használat 

során szükségessé váló – javításáról, vagy cseréjérıl a közszolgáltató 
gondoskodik.  A közszolgáltató kötelezettsége a győjtıedény javítása, 
vagy cseréje, ha szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy 
szakszerőtlen ürítés miatt az szükségessé válik. 

 
8.§  (1) A győjtıedényben elhelyezett hulladék elszállításra való átadása a 

megjelölt szállítási napon az ingatlan elıtti közterületen történik. A 
települési szilárd hulladékot úgy kell a közszolgáltató részére átadni, 
kihelyezni, hogy az a közszolgáltató számára hozzáférhetı legyen, és a 
közterület forgalmát ne zavarja. 

 
(2) Hulladékszállítási napokon kívül győjtıedény közterületen nem tárolható, 

kivéve, ha az edény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a 
győjtıedényt az ingatlanhasználó köteles az ürítés napján az ingatlanára 
visszahelyezi. 

 
9.§ (1) Ha a győjtıedény tárolása csak közterületen lehetséges, akkor a 

 győjtıedényt 2015. január 1-tıl közterület használatára vonatkozó 
 hatósági engedély, vagy hatósági szerzıdés alapján létesített zárható 
 konténertárolóban lehet elhelyezni. A hatósági engedélyben vagy hatósági 
 szerzıdésben rendelkezni kell a zárt konténertároló méretérıl és egységes 
 külsı megjelenésérıl. 
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(2) A zárt konténertároló kinyitásáról az ingatlanhasználónak az ürítés napján 
a szállítást megelızıen gondoskodnia kell. 

 
(3) A zárt konténertároló fenntartása, tisztántartása, fertıtlenítése, rágcsáló- 

és rovarirtása, karbantartása az ingatlanhasználó feladata. 
 
10.§  (1) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy a közterületen elhelyezett 

győjtıedény környékének tisztántartásáról a közszolgáltatást igénybe vevı 
köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére 
elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett 
költségére.  

 
(2) A közterületnek a hulladék elszállítása során a közszolgáltató által 

elıidézett szennyezését a közszolgáltató megszünteti.  
 

11.§ (1) A közszolgáltató a vegyes hulladék rendszeres begyőjtését a rendelet 1. 
mellékletében meghatározott járatnapokon végzi. A közszolgáltató az 
ingatlanra irányadó járatnapokat az ügyfélszolgálatán és weblapján is 
közzéteszi. 

 
(2)  A közszolgáltató a rendszeres hulladékbegyőjtést úgy szervezi meg, hogy 

 amennyiben az általa meghatározott napon az érintett területen bármely 
 okból (pl. rendkívüli idıjárási események) azt elvégezni nem tudja, az 
 elmaradt közszolgáltatást az ingatlanra vonatkozó következı szombaton 
 vagy következı járatnapon pótolja. A pótlás idıpontját a közszolgáltató 
 weboldalán közzéteszi. 

 
(3)  A közszolgáltató a rendelet 1. mellékletében meghatározott 

 hulladékszállítást ünnep- és munkaszüneti napokon is elvégzi. január 1-ét 
 kivéve, ekkor az elmaradt szolgáltatást pótolja a weblapján közzétett 
 idıpontban. 

 
3.    Házhoz menı hulladékgyőjtés 
 
12.§ (1) A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére évente egy 

alkalommal, a március 1-tıl október 31-ig terjedı idıszakban elıre 
egyeztetett idıpontban házhoz menı lom hulladékgyőjtést biztosít. 

 
(2) A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére évi egy 

alkalommal ıszi idıszakban meghirdetett, elıre egyeztetett idıpontban 
házhoz menı zöldhulladék győjtést biztosít. 
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(3) A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére évi egy 
alkalommal, elıre egyeztetett idıpontban házhoz menı győjtést biztosít a 
rendelet 2. mellékletében meghatározott veszélyes, és különleges kezelést 
igénylı hulladékokra vonatkozóan. 

 
(4)  Az (1) - (3) bekezdésében foglalt esetekben a győjtéssel kapcsolatos 

információkat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján is 
közzéteszi. 

  
13.§ (1)  A 12.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott évi egyszeri házhoz menı 

hulladékgyőjtésen kívüli idıpontban a közszolgáltató természetes személy 
ingatlanhasználó részére külön díj fizetése ellenében házhoz menı 
hulladékgyőjtést biztosít.  

 
(2) Közszolgáltató a győjtéssel kapcsolatos információkat ügyfélszolgálatán 

és weblapján közzéteszi. 
 
4. Karácsonyt követı fenyıfagyőjtés 
 
14. § A közszolgáltató természetes személy ingatlanhasználó részére karácsonyt 

követıen legkésıbb március 15-éig fenyıfagyőjtést biztosít. A fenyıfát 
idegen anyagtól, díszítı elemektıl mentesen közterületen kell elhelyezni. 
Az elszállításról a közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik. 

  
5. A hulladékgyőjtı szigetek használata és üzemeltetése, hulladékgyőjtı 

udvar használata és üzemeltetése 
 
15.§ (1) A közszolgáltató a győjtıszigetekrıl a hulladékot a győjtıedények 

telítıdésének megfelelı gyakorisággal szállítja el.  
 
(2) A hulladékgyőjtı szigetek helyszíneirıl, üzemeltetésével, használatával 

kapcsolatos információkról a közszolgáltató az ügyfélszolgálatán és 
weblapján tájékoztatja az ingatlanhasználókat. 

 
(3) A hulladékgyőjtı szigetek karbantartásáról, javításáról és tisztántartásáról 

közszolgáltató gondoskodik. 
 
16.§  (1) A közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvarban átadható 

hulladéktípusokat, azok mennyiségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
A hulladékudvar címét, a nyitvatartási idıt, egyéb információkat a 
közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi. 
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(2) A közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvart díjmentesen az a 
természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki 
személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, ha az 
ingatlanhasználónak, társasház, vagy lakásszövetkezet esetén a 
társasháznak, lakásszövetkezetnek közszolgáltatási díjfizetési-, azzal 
kapcsolatos járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs. 

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a közszolgáltató az 

általa üzemeltett hulladékudvaron leadott hulladékot térítés ellenében 
veszi át. 

 
6. Hulladékgyőjtı telephely használata és üzemeltetése 
 
17.§  (1) A közszolgáltató által üzemeltett hulladékgyőjtı telephelyen átadható 

hulladéktípusokat, azok mennyiségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
A hulladékgyőjtı telephely címét, a nyitvatartási idıt,  egyéb 
információkat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi. 

 
 (2)  A természetes személy ingatlanhasználó a lom hulladékot díj fizetése 

ellenében saját maga is elszállíthatja hulladékgyőjtı telephelyre. Évente 
egy alkalommal a lom hulladék 1 m3 mennyiségig történı átadásának díját 
a közszolgáltatás díja tartalmazza. 

 
(3)  A természetes személy ingatlanhasználó a zöld hulladékot díj fizetése 

ellenében saját maga is elszállíthatja hulladékgyőjtı telephelyre. Az ıszi 
idıszakban meghirdetett házhoz menı zöld hulladék győjtés  idıtartama 
alatt történı átadás díját a közszolgáltatás díja tartalmazza. 

 
7. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok  
 
18.§ (1) Abban az esetben, ha gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephelye 

természetes személy ingatlanhasználó által használt ingatlanban van, 
feltéve, ha a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a három fıt, a 
háztartási hulladékhoz hasonló hulladék begyőjtésére a gazdálkodó 
szervezetnek a közszolgáltatást nem kell igénybe vennie a közszolgáltató 
felé benyújtott nyilatkozata alapján. A nyilatkozat iratmintáját a 
közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi. 

 
(2)  A gazdálkodó szervezet jogszabályi rendelkezés figyelembe vételével a 

közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvart és hulladékgyőjtı 
telephelyet az -elkülönítetten győjtött- háztartásihoz hasonló 
hulladékának elhelyezésére díj fizetése ellenében igénybe veheti. 
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8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje 
 
19. § (1) A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató 

havi elszámolási idıszakot alkalmaz. A közszolgáltatás díját a 
közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a 
közszolgáltatást igénybe vevı.  

 
(2)  Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az 

ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a 
közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, 
illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást 
igazolja.  

   
(3)  Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás 

nem a hónap elsı napján történik, az új ingatlanhasználó részére a 
közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a változást követı hónapra 
számlázza ki elsı alkalommal. 

 
  

20.§  A rendelet szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem 
tartozó, de a közszolgáltató által begyőjthetı hulladékok begyőjtésére, 
elszállítására és kezelésére vagy kezelésre történı átadására az 
ingatlanhasználó és közszolgáltató eseti, vagy határozott, illetve 
határozatlan idıre vonatkozó szerzıdést létesíthet. 

 
9. A közszolgáltatás igénybevétele, a szerzıdés egyes tartalmi elemei 
 
21.§ (1)  A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással 

kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerzıdés megkötésével, vagy a 
szolgáltatás igénybevételével jön létre.   

 
(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó esetében a szerzıdés 

megkötésével jön létre a jogviszony. 
 
22.§ (1)  Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, az ingatlan 

 tulajdonosa, vagy vagyonkezelıje jelenti be a közszolgáltatónak:  
a) az ingatlan birtokosának változása esetén, az új ingatlanbirtokossal 

együttesen megtett jognyilatkozatban, 
b) a tulajdonos, vagy vagyonkezelı változása esetén az új tulajdonossal, 

vagyonkezelıvel együttesen megtett jognyilatkozatban, 
c) vagyonkezelıi jog megszőnése esetén a tulajdonossal együttesen 

megtett jognyilatkozatban a birtokba lépést megelızı 15 napon belül. 
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(2) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló 
ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát 
kell tekinteni. 

 
23.§  Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás 

kezdete nem a hónap elsı napja, az elsı számlázási idıszakig díj fizetése 
mellett a közszolgáltató által biztosított emblémázott 60-80-110 literes 
győjtızsákkal kell igénybe venni a közszolgáltatást az ingatlanra 
vonatkozó járatnapok szerint 

 
10. A személyes adatok, és lakcímadatok kezelése  
 
24.§ (1)  A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználók természetes 

személyazonosító és lakcímadatait kezeli a díjhátralék behajtása 
érdekében. 

 
(2) A díjhátralék megfizetésére történı felszólítás eredménytelensége esetén 

az (1) bekezdésben meghatározott adatok a Nemzeti Adó és 
Vámhivatalnak adhatók át. 

 
(3) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszőnésekor nincs 

díjtartozása az (1) bekezdés szerinti adatokat a nyilvántartásból törölni 
kell. 

 
(4) Amennyiben az ingatlanhasználónak a jogviszony megszőnésekor 

díjtartozása van az (1) bekezdésben meghatározott adatokat akkor kell 
törölni a nyilvántartásból, amikor az adózás rendjérıl szóló törvény 
szerint a díjtartozás behajtására már nincs lehetıség.    

 
11.  Közszolgáltatás és az ürítési díj fizetésének szüneteltetésére vonatkozó 

szabályok  
 

25. § (1) Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, 
amelyekben ténylegesen nem laknak, az ingatlantulajdonos, vagy 
vagyonkezelı kérelme; társasház esetén a közös képviselı, 
lakásszövetkezet esetén a képviselı nyilatkozata, valamint az 
ingatlantulajdonos, vagy vagyonkezelı é kérelme alapján a közszolgáltatás 
és az ürítési díj fizetése szünetel.  

  
(2) A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, 

ha a kérelmezınek közszolgáltatási díj hátraléka, és azzal összefüggı 
egyéb tartozása nincs. 

 
 (3) A szünetelésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell: 
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      a) legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó - 
közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást 
nem tartalmazó számlát, vagy 

      b) számlaegyenleget, amely a gáz, víz vagy áramfogyasztást érintıen 
bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.  

  
(4) Olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, ahol az 

ingatlanhasználó legalább 60 napig- de elıre meghatározható ideig- 
megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó 
kérelme alapján, a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel. 

 
(5) A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha 

nem kérik annak meghosszabbítását.  A szünetelés meghosszabbítását az 
ingatlanhasználó a következı évre december 15-ig kérheti a 
közszolgáltatótól. 

(6) A szünetelés a kérelem beérkezését követı hónap elsı napjától kezdıdik.  
 
(7) Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben 

meghatározott feltételek hiányában került sor, a közszolgáltató jogosult a 
szüneteltetés kezdı idıpontjára visszamenıleg az ürítési díjat 
pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni. 

 
11. Záró rendelkezések 

 
26.§  (1) Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. 
 
  (2) Hatályát veszti: 
 

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 30/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

 
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 

települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 30/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
46/2010. (XII.17.) Önkormányzati rendelete 

 
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 

települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 35/2011. (XI.25) Önkormányzati rendelete 

 
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 

települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 37/2012. (V.31.) Önkormányzati rendelete 
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5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 43/2012. (VI.29.) Önkormányzati rendelete 

 
6.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 

települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 64/2012. (XII.21.) Önkormányzati rendelete 

 
7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 

települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 66/2012. (XII.21) Önkormányzati rendelete 

 
8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a 

települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 8/2013. (III.19.) Önkormányzati rendelete 

 
 
 

Porga Gyula s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyzı 

 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. január 30.  
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1. melléklet hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) 
önkormányzati rendelethez 
 

 
A. 

Utca neve 

B. 
60-240 l 

kuka 
ürítési nap 

C. 
360-1100 l konténer 
Választható ürítési 

nap  
1.  Ady E. u. hétfı hétfı, szerda, péntek 
2.  Akácfa u. szerda  
3.  Alkotmány u. hétfı hétfı, péntek 
4.  Almádi u. szerda hétfı, szerda, péntek 
5.  Aradi vértanuk u.  hétfı, szerda, péntek 
6.  Arany J. u. 1-45: 2-28 hétfı péntek 
7.  Arany J. u. 30-40: 47-59 péntek  
8.  Aranyoskút u. hétfı  
9.  Avar u. szerda  
10.  Áchim tér péntek  
11.  Ács u. péntek péntek 
12.  Ádám I. u. szerda szerda 
13.  Állvány u.  szerda, péntek 
14.  Ányos u. kedd  
15.  Árpád u. hétfı  
16.  Árva u. péntek  
17.  Átrium köz hétfı  
18.  Aulich u. péntek hétfı, szerda, péntek 
19.  Bajcsy-Zs. u. szerda hétfı, szerda, péntek 
20.  Bakony u. szerda  
21.  Bakony Mővek ltp. hétfı  
22.  Baláca u. hétfı  
23.  Balassi u. péntek  
24.  Balaton u. szerda  
25.  Bányai J. u. péntek  
26.  Bartók B. u. szerda  
27.  Batsányi u. péntek  
28.  Batthyány u. hétfı hétfı, szerda, péntek 
29.  Bem u. szerda  
30.  Bercsényi u.. szerda  
31.  Berkenye köz hétfı hétfı 
32.  Bezerédi u.  hétfı, szerda, péntek 
33.  Béla u. péntek  
34.  Billege u. hétfı  
35.  Boglárka u. hétfı  
36.  Boksa tér   
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37.  Bolgár M. u. hétfı  
38.  Borsos J. u. hétfı hétfı 
39.  Botev u.  szerda 
40.  Brusznyai u.  hétfı, szerda, péntek 
41.  Budapest u. szerda hétfı, péntek 

42.  Budapest u.59-87: 44-70 szerda  

43.  Buhim u. hétfı  
44.  Búzavirág u. szerda szerda 
45.  Céhház u. szerda  
46.  Cholnoky u. szerda hétfı, szerda, péntek 
47.  Csalogány u. hétfı  
48.  Csap u. szerda  
49.  Csap u. (zsákutca szerda  

50.  Csaplár J. u.  
hétfı, kedd, szerda, 
csütörtök, péntek 

51.  Csapó u. hétfı  
52.  Csatár u. péntek  
53.  Csákány u. péntek  
54.  Cserepes u. péntek  

55.  Cserhát ltp.  
hétfı, kedd, szerda, 
csütörtök, péntek 

56.  Cseri u. szerda  
57.  Csermák A. u.  hétfı, szerda, péntek 
58.  Cséplı u. hétfı  
59.  Csikász I. u.  hétfı, szerda, péntek 
60.  Csillag u. kedd kedd-péntek 
61.  Csizmadia u. péntek szerda, péntek 
62.  Csutorás u. kedd  
63.  Damjanich u.  hétfı, szerda, péntek 
64.  Deák F. hétfı  
65.  Diófa u. szerda szerda, péntek 
66.  Diósy M. u.  hétfı, szerda, péntek 
67.  Dózsa Gy. u. szerda szerda 
68.  Dugovics u. hétfı  
69.  Egry J. u. hétfı hétfı, szerda, péntek 
70.  Egyetem u. hétfı hétfı, szerda, péntek 
71.  Eke u. kedd  
72.  Elıd u. péntek  
73.  Endrıdi S. u. péntek hétfı, szerda, péntek 
74.  Eötvös u. péntek hétfı, szerda, péntek 
75.  Erdész u. péntek  
76.  Erkel F. u. szerda  
77.  Erzsébet liget szerda kedd, csütörtök 
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78.  Esze T. u. szerda  
79.  Eszterházy u. szerda szerda 
80.  Fáskert u. hétfı  

81.  Fecske u. szerda hétfı, szerda, péntek 

82.  Fejesvölgy u. péntek  
83.  Fenyves u. hétfı hétfı 
84.  Festı u.. szerda  
85.  Flórián u.  péntek 
86.  Füredi u. péntek  
87.  Főrész u. hétfı  
88.  Főzfa u. szerda  
89.  Gábor Á. u..  hétfı, szerda, péntek 
90.  Galamb u. kedd  
91.  Gátfı u. hétfı  
92.  Gelencsér u. péntek  
93.  Gombkötı köz péntek szerda, péntek 
94.  Gubacs u. szerda  
95.  Gulyadombi sétány hétfı hétfı 
96.  Gyöngyvirág u. kedd kedd 
97.  Hajlat u. hétfı  
98.  Hajnal u. péntek  
99.  Halle u.  hétfı, szerda, péntek 
100. Harkály u. hétfı  
101. Harmat u. péntek  
102. Harmat u. szerda  
103. Háncs u. szerda  
104. Hársfa u. 2-30: 1-35 hétfı  
105. Hársfa u. 32-48: 37-55 péntek  
106. Haszkovó u. szerda hétfı, szerda, péntek 

107. Házgyári u. hétfı 
hétfı, kedd, szerda, 
csütörtök, péntek 

108. Hérics u. hétfı  
109. Hold u. péntek péntek 
110. Horgos u. csütörtök hétfı - péntek 5x 
111. Hóvirág u. szerda szerda 
112. Hunyadi J. u. hétfı  
113. Huszár u. péntek  
114. Ibolya u. péntek péntek 
115. Ifjúság u. hétfı hétfı 
116. Iskola u.  kedd, szerda, péntek 
117. Jázmin u. szerda  
118. Jogar köz szerda  
119. Jókai u. szerda szerda, péntek 



 15 

120. József A. u. szerda szerda 
121. Juhar u. szerda  
122. Jutas u.(Kisréti u.) szerda  
123. Jutasi u. 29-57 hétfı hétfı, szerda, péntek 
124. Jutasi u. 8-25 péntek  

125. Kabay J. u.  
hétfı, kedd, szerda, 

csüt. péntek 
126. Kádár u. péntek  
127. Kádártai u. 1-25: 2-24 péntek  
128. Kádártai u. 30-72 hétfı  
129. Kálistó u. péntek  
130. Kálmán u. péntek  
131. Kalmár tér hétfı szerda, péntek 
132. Kankalin u. hétfı hétfı 
133. Karacs T. u.  hétfı, szerda, péntek 
134. Kard köz hétfı  
135. Kemecse u.  hétfı, szerda, péntek 
136. Kengyel u. szerda  
137. Kereszt u.  hétfı - péntek 5x 
138. Kert u. péntek  
139. Kertalja u. péntek  
140. Kígyó u. péntek  
141. Kinizsi u. péntek  
142. Kisállomás u. péntek  
143. Kisfaludy u. hétfı  
144. Kiskırösi u. péntek  
145. Kiss J. u. péntek  
146. Kistelek u. szerda  
147. Kistó u.  kedd - péntek 4 x 
148. Kittenberger u. péntek  
149. Klapka Gy. u.  hétfı, szerda, péntek 
150. Kodály Z. u. szerda  
151. Kollégium u. szerda  

152. Komakút tér  
hétfı, kedd, szerda, 
csütörtök, péntek 

153. Kopácsi tér szerda  
154. Kopácsi u.  szerda, péntek 
155. Kossuth L. u.  hétfı - péntek 5x 
156. Kórház u.  hétfı - péntek 5x 
157. Korona köz hétfı  
158. Köd u. kedd  
159. Kölcsey F. u. szerda  
160. Kıbánya u. péntek  
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161. Kıhíd u. péntek hétfı, péntek 
162. Kıris köz szerda  
163. Kupa u. péntek péntek 
164. László u. péntek  
165. Látóhegy u. szerda  
166. Lázár u. péntek  
167. Lázár V. u.  hétfı, péntek 
168. Levendula u.  hétfı, péntek 
169. Liliom u. péntek  
170. Liszt F. u. szerda  
171. Lóczy L. u. hétfı hétfı, szerda, péntek 
172. Lıvey K. péntek  
173. Lövıház u. hétfı  
174. Madách I. u. 1-33 2-36 hétfı  
175. Madách I. u. 38-62 35-51 péntek  
176. Május 1. u. szerda szerda 
177. Major u. szerda  
178. Malom u. péntek  
179. Malomkı u. péntek péntek 
180. Március 15. u.  hétfı, szerda, péntek 
181. Margit tér hétfı  
182. Martinovics u. szerda  
183. Mártírok u. péntek hétfı - péntek 5 x 
184. Mátyás u. péntek  
185. Megyeház tér  hétfı, szerda, péntek 
186. Mester u. péntek  
187. Miklós u. hétfı  
188. Mikszáth K. u. szerda  
189. Móra F. u. szerda  
190. Móricz Zs. u. szerda szerda 
191. Munkácsy u. hétfı hétfı, szerda, péntek 
192. Muskátli u. szerda hétfı, szerda 
193. Nagy L. u.  hétfı, szerda, péntek 
194. Nagymezı u. szerda  
195. Nagytó u. hétfı  
196. Nap u. péntek  
197. Nárcisz u. szerda Szerda 
198. Nyárfa u. szerda  
199. Nyerges u. péntek szerda, péntek 
200. Orgona u.   
201. Ostromlépcsı kedd  
202. Óvári F. u.  hétfı - péntek 5x 

203. Óváros tér hétfı-péntek 5 x 
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204. Óvoda u. péntek  
205. Ördögárok u.  hétfı, szerda, péntek 
206. İrház u. hétfı  
207. Paál L. u. hétfı hétfı, szerda, péntek 
208. Pajta u. hétfı  
209. Palást u. hétfı  
210. Pápai u. szerda hétfı, szerda 
211. Papod u. szerda  
212. Papvásár u. hétfı  
213. Patak tér szerda  
214. Pázmándi u. péntek  
215. Petıfi S. u. hétfı hétfı, péntek 
216. Pipacs u. 2-28-ig hétfı  
217. Pipacs u. 30-72-ig péntek  
218. Posztós köz. péntek péntek 
219. Pöltenberg u. péntek  
220. Pöröly köz  péntek 
221. Puskin u. hétfı  
222. Radnóti tér  hétfı, szerda, péntek 

223. Rákóczi u. 
hétfı-

péntek 5x 
 

224. Ranolder tér szerda  
225. Reguly A. u. péntek  
226. Remete u. kedd  
227. Roboz u. hétfı  
228. Romer F. u. hétfı  
229. Rozmaring u. 2-28-ig hétfı  
230. Rozmaring u.30-46-tól péntek  
231. Rózsa u. szerda hétfı, szerda, péntek 
232. Rönk u.   
233. Sáfrány u. hétfı  
234. Sarkantyú u. péntek  
235. Sarló u. hétfı  
236. Sarok u. hétfı  
237. Semmelweis u. péntek  
238. Sigray u. kedd  
239. Simon I. u.  hétfı, szerda, péntek 
240. Síp u. péntek  
241. Sorház u. hétfı  
242. Sólyi u.  kedd, péntek 
243. Stadion u. hétfı hétfı, szerda, péntek 
244. Stromfeld A. u.  hétfı, szerda, péntek 
245. Szabadság tér  hétfı - péntek 5x 
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246. Szabó köz péntek péntek 
247. Szarvas u. szerda  
248. Széchenyi u. péntek  
249. Szegfő u. péntek  
250. Szeglethy u.  hétfı - péntek 5x 
251. Szekerce u. hétfı  
252. Szél u. péntek  
253. Szent István u. szerda szerda 
254. Szérőskert u. szerda  
255. Szigeti J. u.1-33-ig, 2-36-ig péntek  

256. Szigeti J. u. 35-tıl-57 38-
58-ig 

hétfı  

257. Sziklai J. u. szerda  
258. Szikra u. hétfı  
259. Szilfa u. szerda  
260. Szilvádi u. szerda  
261. Szófia u. péntek  
262. Szőcs u. péntek  
263. Takácskert u hétfı hétfı 
264. Táncsics u. péntek  
265. Tátorján u. hétfı  
266. Teleki B. u. péntek  
267. Temetıhegy u. szerda  
268. Templom u. szerda  
269. Thököly u. kedd  
270. Tímár u. péntek  
271. Tiszafa u. szerda  
272. Tizenháromváros tér péntek  
273. Toborzó u. szerda szerda, péntek 
274. Tölgyfa u. szerda  
275. Török I. u.  hétfı, szerda, péntek 
276. Tulipán u. szerda  
277. Tummler H. u. péntek  
278. Tüske u.   
279. Tüzér u. szerda hétfı, szerda, péntek 
280. Úrkút u. hétfı  
281. Vajda J. u. hétfı  
282. Vámosi u. péntek péntek 

283. Vár u. hétfı - péntek 5x 

284. Varga u. péntek péntek 
285. Vasgereben u,. szerda  
286. Vécsey u.  hétfı, szerda, péntek 
287. Veres P. u. szerda  
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288. Vértanúk u. szerda  
289. Veszprémvölgyi u. péntek péntek 
290. Victor H. u. szerda  
291. Vilonyai u.  kedd péntek 
292. Viola u. szerda  
293. Virág B. u. csütörtök  
294. Vitéz u.   
295. Völgyhíd tér péntek szerda, péntek 
296. Völgyikút u.  hétfı - péntek 5x 
297. Vörösmarty tér kedd  
298. Wartha V. u. hétfı hétfı, szerda, péntek 
299. Zápor u. hétfı  
300. Zrínyi u. hétfı hétfı, szerda, péntek 
301. Szabadság ltp kedd kedd 
302. Kádárta csütörtök csütörtök 
303. Gyulafirátót kedd kedd 
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2. melléklet hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.30.) 
önkormányzati rendelethez 

 

1. Házhoz menı veszélyes és különleges kezelést igénylı hulladékszállítás 
 A. 

Győjtıhely/ 
győjtési mód 

B. 
EWC 
kód 

C. 
Megnevezés 

1. 08 03 
17* 

veszélyes anyagokat 
tartalmazó, hulladékká vált 
toner 

2. 15 01 
10* 

Veszélyes anyagokat 
maradékként tartalamazó  
vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladék 

3. 15 01 
11* 

veszélyes, szilárd porózus 
mátrixot (pl. azbesztet) 
tartalmazó fémbıl készült 
csomagolási hulladék, 
ideértve a kiürült hajtógázos 
palackokat 

4. 16 02 
13* 

veszélyes anyagokat 
tartalmazó kiselejtezett 
berendezés, amely 
különbözik a 16 02 09-tıl és 
16 02 12-ig terjedı 
hulladéktípusoktól. 

5. 20 01 
35* 

veszélyes anyagokat 
tartalmazó,kiselejtezett 
elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 21*-tól 
és a 20 01 23*-tól 

6. 20 01 36 kiselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 
01 21*-tól, 20 01 23*-tól és 20 
01 35-tıl 

7. 16 06 
01* 

ólomakkumulátorok 

8. 20 01 
21* 

fénycsıvek és egyéb 
higanytartalmú hulladékok 

9. 20 01 
23* 

klór-fluor -szénhidrogént 
tartalmazó kiselejtezett 
berendezés 

10.

Házhoz menı 
veszélyes és 
különleges 

kezelést 
igénylı 

hulladék 
szállítás 

 
Veszprém 

20 01 
33* 

elemek és akkumulátorok, 
amelyek között a 16 06 01, a 
16 06 02 vagy a 16 06 03 
azonosító kóddal jelölt 
elemek és akkumulátorok is 
megtalálhatók  
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11. 20 01 25 étolaj és zsír 

 

2. Hulladékudvarban átadható hulladék 
 
 

A. 
Győjtıhely/ 
győjtési mód 

B. 
EWC 
kód 

C. 
Megnevezés 

12. karton doboz 
13. irattároló doboz 
14. hullámpapír 
15.

15 01 01 papír és karton csomagolási 
hulladék 

színes, vagy fekete-fehér 
újság 

16. irodai papírok 
17. könyvek 
18. prospektusok 
19.

20 01 01 papír és karton   

csomagoló papírok 
20. ásványvizes-, üdítıs 

palackok és kupakjaik 

21. csomagoló fóliák 
22. mőanyag zacskók, fóliák 
23. tejfölös, joghurtos, 

margarinos poharak 

24.

15 01 02 mőanyag csomagolási 
hulladék 

tisztítószeres flakonok 
25. 15 01 04 fém csomagolási hulladék alumínium italos dobozok 
26. 15 01 05 vegyes összetételő kompozit 

csomagolási hulladék 
italos karton dobozok 

27.

Hulladékudvar 
 

Veszprém 
Kistó u. 8. 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék fehér és színes (barna, 
zöld) italos, bébiételes, 
befıttes és lekváros üveg 

28. 08 03 17* veszélyes anyagokat 
tartalmazó, hulladékká vált 
toner 

29. 15 01 10* Veszélyes anyagokat 
maradékként tartalamazó  
vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladék 

30. 15 01 11* veszélyes, szilárd porózus 
mátrixot (pl. azbesztet) 
tartalmazó fémbıl készült 
csomagolási hulladék, 
ideértve a kiürült hajtógázos 
palackokat 

31.

Hulladékudvar 
 

Veszprém 
Kistó u. 8. 

 
Feltétel: 
egy átlagos 
háztartásban 
keletkezı 

mennyiségig 
adható át 

16 02 13* veszélyes anyagokat 
tartalmazó kiselejtezett 
berendezés, amely 
különbözik a 16 02 09-tıl és 
16 02 12-ig terjedı 
hulladéktípusoktól. 
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 A. 

Győjtıhely/ 
győjtési mód 

B. 
EWC kód 

C. 
Megnevezés 

32. 20 01 35* veszélyes anyagokat 
tartalmazó,kiselejtezett 
elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 21*-tól 
és a 20 01 23*-tól 

33. 20 01 36 kiselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 
01 21*-tól, 20 01 23*-tól és 20 
01 35-tıl 

34. 16 06 01* ólomakkumulátorok 
35. 20 01 21* fénycsıvek és egyéb 

higanytartalmú hulladékok 

36. 20 01 23* klór-fluor -szénhidrogént 
tartalmazó kiselejtezett 
berendezés 

37. 20 01 33* elemek és akkumulátorok, 
amelyek között a 16 06 01, a 
16 06 02 vagy a 16 06 03 
azonosító kóddal jelölt 
elemek és akkumulátorok is 
megtalálhatók  

38.

 

20 01 25 étolaj és zsír 

 

 
 
 
 
3. Hulladékgyőjtı telephelyen átadható hulladékok 

C. 
Megnevezés 

 
 

A. 
Győjtıhely/ 
győjtési mód 

B. 
EWC kód 

  Feltétel: 

39. 16 01 03 hulladékká vált 
gumiabroncsok 

egy átlagos háztartásban 
keletkezı mennyiségig 
adható át 

40. 20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 
37-tıl 

41. 20 02 01 biológiailag lebomló 
hulladék 

ıszi házhoz menı győjtési 
akció idején külön díj 
nélkül adható át 

42.

Hulladékgyőjt
ı telephely 

 
Veszprém 

Hrsz. 0105/1 

20 03 07 lomhulladék évente 1 m3-ig külön díj 
nélkül adható át 

 


