
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 1 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeletet fogadja el: 
 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § (1) Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen 

rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres gyűjtésére, 
elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező 
helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a 
közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező 
közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos 
és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 

(3) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Hatvan város közigazgatási területére 
terjed ki. 

(4)2 Hatvan város közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – mely a jelen rendeletben foglaltaknak 
megfelelően magában foglalja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátását, így különösen 
a hulladék begyűjtésével, szállításával, előkezelésével, tárolásával, hasznosításával 
kapcsolatos tevékenységeket, továbbá a Hatvan város közigazgatási területén begyűjtött 
települési hulladék ártalmatlanítását, az  elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék 
előkezelését és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás (a továbbiakban: Társulás) létesítményeinek üzemeltetését is – ellátására külön 
vagyonkezelési szerződés alapján a Szelektív  Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult. 

(5) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan birtokosa, tulajdonosa, 
vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Ht. alapján az Önkormányzat és a Közszolgáltató 
között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe 
veszi (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) az ingatlanán keletkező települési hulladék 
gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról 
az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.  

(6) Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon 
– felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

(7) A Közszolgáltató a hulladék termelőjétől, birtokosától átvett települési hulladékon a 
birtokba lépéssel tulajdonjogot szerez. 

(8) A települési hulladék gyűjtésére, elszállítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozóan 
az ingatlanhasználók és – jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően – a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek kötelesek igénybe venni az 
önkormányzat által szervezett közszolgáltatást, melynek keretében kizárólag a (4) 

                                                 
1 A 16/2016. (VI. 22.), 9/2018. (II. 23.), 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított egységes 
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2 Módosította: 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. március 1-től. 



bekezdésben megjelölt Közszolgáltatóval köthetnek szerződést. 
 

2. § (1) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása 
során, a Ht.-ben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési 
önkormányzatokkal. 

(2) Az ártalmatlanítással kapcsolatos együttműködés tartalmát és feltételeit a Társulást 
létrehozó  szerződés rögzíti.  

 
3. § E rendelet alkalmazásában: 
1. kijelölt lerakóhely: a települési hulladék kizárólag a Társulás létesítményeiben, 

különösen a hatvani 054/14 helyrajzi szám alatt működő Hatvani Hulladékkezelő Központban 
helyezhető el, melynek üzemeltetését a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint a 
Közszolgáltató látja el. 

2.1 hulladékgyűjtő szigeteken szelektíven gyűjtendő hulladék: Hatvan város közigazgatási 
területén létesített hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezendő gyűjtőedényekben kötelezően 
elhelyezendő üveg hulladék. A hulladékgyűjtő szigetek helyeit az 1. melléklet tartalmazza. 

3.2 közszolgáltatási díj: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter 
rendeletben állapítja meg és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. szedi be. 

4.3 Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás: a 
hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében létrejött önkormányzati társulás. 

5. elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék:  papír hulladék: különösen újságpapír, 
szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír; műanyag hulladék: csomagolási 
műanyag hulladék, különösen: PET palack, megtisztított öblített tejfölös, joghurtos doboz, 
reklám táska;  kimosott PP, HDPE jelzésű flakonok;  fém hulladék: csomagolási fém 
hulladék, különösen: alumíniumos italos doboz, alufólia, megtisztított fém konzerves doboz; 
társított csomagolási hulladék: különösen: gyümölcslé csomagoló doboz, tejes doboz. 

6.4 elhagyott hulladék: az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, 
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék. 

7.5 közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja 
szerinti meghatározás. 

 
2. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos f eladatai 

 
4. § (1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék 

kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e 
tekintetben különösen: 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres 
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, 

b) a közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a 
Közszolgáltatóval szerződés megkötése, 

c) gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék 
elhelyezésére szolgáló lerakóhely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, 
megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról, 

d) a települési hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott – hatósági 
jogkörök gyakorlása; 

e) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – 
önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása. 

                                                 
1 Módosította: 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1). Hatályos: 2022. június 1-től. 
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5 Kiegészítette: 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2022. június 1-től. 



f) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása. 
(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon 
összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék jelen 
rendeletben foglaltak szerinti átvételére, gyűjtésére, elszállítására, kezelésére, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási, és a hulladék 
kezelésére szolgáló létesítmény fenntartására, üzemeltetésére, házhoz menő elkülönítetten 
gyűjtött háztartási hulladék gyűjtésre, a lomhulladék és a zöld hulladék begyűjtésére és 
elszállítására, valamint a díszüket vesztett, kidobott karácsonyfák összegyűjtésére és 
elszállítására terjed ki. 

(3)  A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat évente kétszer az Önkormányzat 
a kijelölt lakossági veszélyes hulladékgyűjtéseken térítésmentesen gyűjti és szállíttatja, 
valamint gondoskodik az ártalmatlanításukról az általa kiválasztott és a tevékenység 
végzésére jogosult vállalkozóval.  
 

2/A. Az elhagyott hulladék felszámolásához szüksége s helyi intézkedések 1 
 

4/A. § (1) A Hatvan város közigazgatási területén elhagyott hulladék felderítése lakossági 
bejelentés alapján, vagy az elektronikus hulladékbejelentő-rendszer vagy a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztálya (a továbbiakban: Önkormányzati 
Rendészeti Osztály) által végzett ellenőrzés alapján történik. 

(2) Az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedések a jegyző 
hatáskörébe tartoznak. A hatósági ügyeket a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános 
Igazgatási Osztálya (a továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály) intézi az ide vonatkozó, 
magasabb szintű jogszabályok alapján, melyre vonatkozóan az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók. 

(3) A közterület tisztaságát belterületen a közterület-felügyelők, külterületen a mezőőrök 
ellenőrzik. Amennyiben elhagyott hulladékot észlelnek, arról jelentést és fényképfelvételt 
készítenek. A jelentésben rögzítik a hulladék pontos helyét, összetételét, becsült 
mennyiségét. Amennyiben a hulladékkal szennyezett terület térfigyelő kamerával megfigyelt 
terület, úgy ellenőrzik a kamerafelvételeket. Amennyiben a hulladék tulajdonosára vagy 
korábbi birtokosára vonatkozóan bármilyen bizonyíték – tanúk, kamerafelvétel, gépjármű 
rendszáma – fellelhető, azt az Önkormányzati Rendészeti Osztály felderíti. Megkísérli 
beazonosítani a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát, majd az ügyben keletkezett 
iratokat haladéktalanul átadja az Általános Igazgatási Osztály részére hatósági intézkedés 
kezdeményezése céljából. 

(4) A Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterület esetében, amennyiben a 
hulladék birtokosa ismeretlen és semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre a birtokos 
beazonosíthatóságára vonatkozóan, úgy az elhagyott hulladék elszállíttatása érdekében az 
Általános Igazgatási Osztály átadja az ügyben keletkezett iratokat a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodája (a továbbiakban: Műszaki Iroda) részére a 
hulladék elszállíttatása céljából. 

(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhagyott hulladék elszállítására az 
Önkormányzat az erre jogosultsággal rendelkező vállalkozóval (a továbbiakban: Szolgáltató) 
külön megállapodást köt. 

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhagyott hulladék elszállíttatásáról a 
Műszaki Iroda gondoskodik a Szolgáltató útján. (7) Amennyiben lakossági vagy hulladék-
bejelentő rendszeren keresztül elektronikus bejelentés érkezik az elhagyott hulladék 
vonatkozásában, úgy az intézkedésre a (3)-(4) bekezdésben foglaltak az irányadók. 

 
4/B. § (1) Hulladék jogellenes elhelyezése esetén a közterület-felügyelő a Ht. ide 

vonatkozó rendelkezései alapján hulladékgazdálkodási bírságot helyszíni bírságként is 
kiszabhat, amennyiben annak jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak.  
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(2) Az Önkormányzati Rendészeti Osztály az elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről 
nyilvántartást vezet és a jogszerűtlen hulladék-elhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket 
rendszeresen ellenőrzi. 

 
4/C. § Magántulajdonban lévő ingatlanon elhagyott hulladék bejelentése esetén az 

Általános Igazgatási Osztály helyszíni szemle megtartásával beazonosítja az elhagyott 
hulladék pontos helyét, meggyőződik a bejelentésben foglaltakról, erről jegyzőkönyvet és 
fényképfelvételeket készít, majd a rendelkezésre álló dokumentumok megküldésével 
haladéktalanul eljárást kezdeményez a hulladékgazdálkodási hatóságnál.” 
 

3. Az ingatlanhasználó kötelezettségei 
 

5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e 
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy 
ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 

a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az 
elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja, 

b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által 
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben 
feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, 

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a 
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

d)1 
e) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól 

elkülönítve gyűjti.  
(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha 

tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
(3)2 
(4) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, 

amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem 
keletkezik.  

(5) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az 
ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 15 nappal 
megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, továbbá az ingatlanhasználó a 
használatában lévő gyűjtőedényt  a bejelentéstől számított 15 napon belül köteles átadni a 
szüneteltetés időtartamára átvételi elismervény ellenében a Közszolgáltató részére. 
Amennyiben az ingatlanhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 
Közszolgáltató jogosult az ingyenesen átadott gyűjtőedény beszerzési árának 
megtéríttetésére. 

(6) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a 
Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 

(7) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül 
kihelyezésre, úgy – a tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot 
köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett. 

 
 

4. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás ell átásának rendje, a közszolgáltatás 
kötelez ő igénybevétele 

 
6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást 
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igénybe venni. 
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti 

jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza 
létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve 
a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót 
írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék 
begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező 
hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az 
ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni. 

(4) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogaira és kötelezettségeire, az 
Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony 
teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a Ht.-ben és a 317/2013. (VIII. 28.) 
Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 
 
 

5. A hulladék gy űjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gy űjtőedények 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és köt elezettségek 

 
7. § (1) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos 

gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét 
a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett 
hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével. 

(2) A hulladék ürítésének gyakorisága: 
a) A tömbházas beépítésű lakóterületeken, társasházak, lakásszövetkezetek esetén heti 

egy vagy két alkalommal. 
b) A családi házas, sorházas, kertvárosi területeken, magánházaknál heti egy alkalom. 
(3) A gyűjtőedényzet űrtartalmának ingatlan típusonként az alábbi minimális mértéket kell 

elérnie: 
a) tömblakás: 120 liter/két lakás vagy 1100 liter/lépcsőház, a jelen rendeletben foglalt 

szabályok szerint, 
b) családi ház, sorház: 120 liter/ingatlan a jelen rendeletben foglalt szabályok szerint, 
(4)1 A Közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtő edényzet mellé 

kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el komposztálás céljából 
minden év január 31-ig. A Közszolgáltató ezen időtartam alatt köteles legalább két 
alkalommal gondoskodni a karácsonyfák elszállításáról. 

(5) A Közszolgáltató ingyenesen adja használatba az ingatlanhasználó részére az 
ellenőrző azonosítóval ellátott, a települési hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött 
háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket. 

(6) A szelektív szigeteken gyűjtött hulladék elhelyezésére Közszolgáltató szabványos 
gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról a Közszolgáltató 
köteles gondoskodni. Az Önkormányzat gondoskodik a gyűjtőszigetek és környékük tisztán 
tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről. A hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése során a 
kihelyezett edények és szigetek ürítéséről a Közszolgáltató legalább kéthetente egy 
alkalommal gondoskodik. 

(7) A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő 
hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. 

(8) A hulladékgyűjtő udvart a Közszolgáltató a hatályos jogszabályoknak és a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon megfelelően üzemelteti, ürítéséről 
edények telítettségének függvényében gondoskodik. 
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6. A hulladék gy űjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gy űjtőedények 
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcso latos kötelezettségek 

 
8. § (1) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényeket 

köteles használni.   
(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.  

Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében 
szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti 
közterület használati engedély alapján lehet. 

(3)1 Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt 
szállítási napon 7.00 és 19.00 óra között történik. A szállítás gyakoriságát és a járattervet a 
2. melléklet tartalmazza. 

(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(5) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem 
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset 
vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 

9. § (1) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett 
szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(2) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és 
rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti cseréjéről az ingatlanhasználó 
bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(3) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy 
megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a 
gyűjtőedény használati jogát  megszerezte. 

(4) A Közszolgáltató kárát az ingatlanhasználó a kár bekövetkeztétől számított harminc 
napon belül köteles megtéríteni. 
 

10. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya: 
a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 36 kg, 
b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 72 kg, 
c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 330 kg lehet. 
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, 
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására 
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott 
esetleges kárt megtéríteni. 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést 
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben és a (3) bekezdésben foglaltak megszegése esetén 
a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a 
Közszolgáltató jogosult megtagadni a közszolgáltatás teljesítését az alábbi esetekben: 

a) a hulladék nem jelen rendeletben meghatározott edényzetben vagy zsákban került 
elhelyezésre 

b) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, 
különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és 
veszélyes hulladékot, 
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c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, 
folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt 
nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem 
minősül települési hulladéknak 

d) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat. 
 
 
7.  A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,  illetve hasznosításával kapcsolatos 

rendelkezések 
 

11. § (1)1 A Társulás tagönkormányzatai, illetve az együttműködő települési 
önkormányzatok közigazgatási területén keletkező települési hulladék kizárólag az 
Önkormányzat, illetve a feladat ellátására létrejött Társulás tulajdonában és a 
közszolgáltatási szerződés alapján a Közszolgáltató kizárólagos üzemeltetésében lévő 
kijelölt lerakóhelyen helyezhető el. A Hulladéklerakó központ és lakossági hulladékgyűjtő 
udvar a hatvani 054/14. hrsz-ú ingatlanon létesült, melynek címe: 3000 Hatvan, Zöld utca 1. 

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató külön 
szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles gondoskodni. 

(3)2 
 
 

8. A lomtalanítás és a zöld hulladék elszállítása 
 

12. §3 (1) A lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot a közszolgáltató házhoz menő 
(ingatlanonként) rendszerben köteles ellátni évente legalább egy alkalommal. 

(2) A zöld hulladék gyűjtés megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató 
gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben 
meghatározott gyakoriság szerint. 

(3) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi. 
(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és 

gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve 
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 
 

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
 

13. §4 (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó, illetve az a 
gazdálkodó szervezet köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett. Lakóközösségek 
(társasházak, lakásszövetkezetek, stb.) által közösen használt edényzet után a díj közösen 
fizetendő.  

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, vagy jelen rendelet rendelkezéseit 
egyébként megsérti feltéve, hogy részére a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, 
illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 
 

14. §5 
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15. § (1) A rendszeres települési hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló gyűjtőedény 
űrtartalmán túl alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására a Közszolgáltatótól az 
általa erre a célra rendszeresített gyűjtőzsák vásárolható, melyet a gyűjtőedény mellé 
kihelyezve a gyűjtési napon a Közszolgáltató elszállít. A Közszolgáltató nem köteles 
elszállítani a nem rendszeresített zsákban kihelyezett hulladékot. 

(2)1 
(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, 

amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége az 5. § (4) 
bekezdése alapján szünetelt. 

(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más 
elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a 
legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását. 

(5) A Közszolgáltató a hulladék elszállítását megelőzően ellenőrizheti a hulladékokat 
tartalmazó gyűjtőedény, vagy gyűjtőzsák tartalmát, mennyiségét. 
 
 

10. A települési hulladékot érint ő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok 
 

16. § (1) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Ht. 39. § (1) és (3) bekezdése szerint 
gondoskodik a hulladék kezeléséről. A gazdálkodó szervezetnek a hulladék kezelésére kötött 
polgári jogi szerződés 

érvényességét jelen rendelkezés nem érinti. 
(2)2 

 
 

11.  A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás a lá nem tartozó települési 
hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának ren djére vonatkozó el őírások 

 
17. § (1) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, 

illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról 
vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. 

(2) A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett:  
a) jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító 

eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy 
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés 

költségeinek megfizetésével teljesíti. 
(3)3 A háztartásban keletkező települési hulladékot a hulladék termelője(birtokosa) külön 

engedély nélkül a (6) bekezdésben meghatározott feltételekkel maga is elszállíthatja és ott a 
jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy 
ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 
megfizette. 

(4) Gazdálkodó szervezet üzletszerűen, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet 
csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a környezetvédelmi hatóság 
engedélyével folytathat. 

(5) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. 
Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület 
szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a 
szállítást követően haladéktalanul köteles gondoskodni. 

(6) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó 
szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az 
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ingatlanhasználó az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – a külön 
jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként nyilvántartani és 
erről a hatóságoknak bejelentést tenni. 
 

18. § (1) Ha a hulladék termelője, birtokosa a közszolgáltatás alá nem tartozó 
hulladékának elszállításával a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás 
feltételeiben történő külön megállapodásuk alapján a Közszolgáltató a megjelölt időpontra 
vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű-, és összetételű hulladéknak megfelelő 
gyűjtőedényt a hulladék termelője, birtokosa rendelkezésére bocsátja, a hulladék 
elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. 

(2)1 A hulladék termelője, birtokosa a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. 
 
19. § (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék 

termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles 
a közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni. 

(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati 
hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló 
konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles 
gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztán tartásáról, a konténer 
telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. 

(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos 
forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet 
ki: 

a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító 
jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor 
haladéktalanul megtörténhessen; 

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti 
forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni; 

c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani. 
 

12.  Általános, jogi felel ősség 
 

20. § Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban 
vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a 
környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi 
előírások megszegésével folytatja, a Ht.-ban, illetve a külön jogszabályokban foglaltak 
szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik. 

 
13.  A közszolgáltatással összefügg ő személyes adatok kezelése 2 

 
21. § 

 
 

14. Záró rendelkezések 
 

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. február 1-jén lép 
hatályba. 

(2) A 7. § (8) bekezdés és a 8. § (1) bekezdés 2016. április 1-jén lép hatályba. 
(3)3 

 
 

                                                 
1 Módosította: 16/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. július 1-től. 
2 Hatályon kívül helyezte: 16/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatálytalan: 2016. július 1-től. 
3 Hatályon kívül helyezte: 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet 6. § d). Hatályos: 2022. június 1-től. 



Hatvan, 2016. január 28. 
 
 
 
 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 



1. melléklet a 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez1 
 

 
Hulladékgy űjtő szigetek : Összesen 22 db szelektív hulladékgyűjtő sziget található Hatvan 
város közigazgatási területén: 

helyrajzi szám cím 
hatvani 

1. 510/3 Hatvan, Mészáros Lázár út (átemelő mellett) 

2. 762 Hatvan, Rákóczi út 37. (Kölcsey Ferenc utca felől) 

3. 5412/68 Hatvan, Gedeon Béla utca (játszótér mellett) 

4. 857/1 Hatvan, Apafi utca (bolt előtt) 

5. 892/1 Hatvan, Esze Tamás utca 

6. 2604 Hatvan, Bezerédi utca 

7. 1930 Hatvan, Bálvány utca – Hajdú utca kereszteződése 

8. 1661/19 Hatvan, Teleki út (strand bejáratával szemben) 

9. 1184 Hatvan, Béke út (ABC-vel szemben) 

10. 5330/2 Hatvan, Radnóti tér (Hatvani Cukorgyár Emlékházánál) 

11. 5235/22 Hatvan, Hatvany Irén utca (lakótelepen) 

12. 4930 Hatvan, Batthyány utca – Honvéd utca kereszteződése 

13. 4568/54 Hatvan, Dózsa téri parkoló (Marsó mögött) 

14. 4311 Hatvan, Delelő utca – Kisfaludy utca kereszteződése 

15. 4251/2 Hatvan, Csányi út (vásártér előtt) 

16. 2738/10 Hatvan, Kastélykert utca (lakótelepen) 

17. 2723/3 Hatvan, Ifjúság útja – Vas Gereben utca kereszteződése 

18. 3978/38 Hatvan, Horváth Mihály út 14. (áruház mellett) 

19. 3978/59 Hatvan, Hajós Alfréd utca 

20. 3653/1 Hatvan, Hegyalja út (lyukhíd mellett) 

21. 3978/67 Hatvan, Kazinczy utca 8. (társasház mellett) 

22. 4186 Hatvan, Temető utca 2. 

 
 
 

                                                 
1 Módosította: 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1). Hatályos: 2022. június 1-től. 



2. melléklet a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez1 
 

Hulladékszállítási napok – járatterv  
 

Hétfő Kedd  Szerda  Csütörtök  Péntek  
Ady Endre utca Apród utca Attila utca Apafi utca Akácfa utca 
Árpád utca Arany János utca Balogh Ádám utca Bányász utca  Bajza József utca 
Balassi Bálint út Bajcsy-Zsilinszky út Baross Gábor utca Bibó István út Balassi heti 2x 
Barcsay Jenő utca Barackos utca Bartók Béla utca Delelő utca Báthori István utca 
Bástya utca Béke út Bercsényi út Dobó tér Benczúr Gyula utca 

Batthyány utca Bezerédi utca Bethlen Gábor 
utca Eötvös utca Berzsenyi Dániel 

utca 

Béla utca Botond utca Bocskai István 
utca 

Gedeon Béla 
utca Boldogi út 

Bem József utca Buzogány utca Czóbel Béla utca Hunyadi tér Csók István utca 
Csaba utca Csányi út Damjanich utca Iskola utca Dembinszky utca 
Csokonai utca Deák Ferenc utca Dézsmaszéki utca Kinizsi utca Diófa utca 
Dózsa György 
utca Dolgozók útja Esze Tamás utca Kisfaludy utca Doktay Gyula utca 

Dózsa tér Domb utca Forgács Simon 
utca Knézich utca Dózsa György utca 

6. LTP 

Erzsébet tér Fecske utca Gábor Áron utca Martinovics 
utca Fűzfa utca 

Fuvaros utca Ferencesek útja Görgey utca Nagy Sándor 
utca 

Gódor Kálmán utca 
LTP 

Géza fejedelem 
utca Fürdő utca Hatvani Lajos utca Petőfi Sándor 

utca Gorkij utca 

Gódor Kálmán 
utca LTP Gárdonyi Géza utca Irinyi János utca Szabadság út Hajós Alfréd utca 

Grassalkovich út Gáspár András utca Jókai utca Szalkai utca TH Hársfa utca 
Hajdú utca Görög utca József Attila utca Székely utca Hárstelepi utca 

Hatvany Irén utca Harang utca Kandó Kálmán 
utca Tabán út Hatvanas utca 

Hatvanas utca Harmónia utca Kard utca Váci Mihály 
utca Honvéd utca LTP 

Honvéd utca Határ utca Kert utca Vár utca Horváth Mihály út 
LTP 

Horváth Mihály út 
LTP Hegyalja út Kisgombosi út Veres Péter 

utca Hősmagyar utca 

Horváth Mihály út Hegytető utca Kiss Ernő utca Zöldfa utca Hunyadi tér heti 2x 
Hunyadi tér Hétvezér utca Kopja utca Zrínyi utca Ifjúság útja 
Ifjúság útja Huszár utca Kosztolányi út  Kastélykert utca 

Iparos utca Karinthy Frigyes 
utca 

Kölcsey Ferenc 
utca  Kazinczy utca 

István király utca Kodály Zoltán utca Liszt Ferenc utca  Kazinczy utca LTP 
Jávorka utca Legány Ödön utca Major utca  Kertész utca 
Kastélykert utca Lehel utca Május 1. utca  Klapka utca 
                                                 
1 Kiegészítette: 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2). Hatályos: 2022. június 1-től. 



Kazinczy utca LTP Majtényi utca Mészáros Lázár út  Kossuth tér 

Kossuth Lajos utca Mátyás király utca Mohács utca  Nádasdy Tamás 
utca LTP 

Kossuth tér Móricz Zsigmond 
utca Móra Ferenc utca  Nyírfa utca 

Kőműves utca Mozdony utca Munkácsy Mihály 
utca  Pázsit utca LTP 

Lőrinci út Nagytelek Pintér István utca  Radnóti tér 

Madách utca P. Kriszten Rafael 
utca 

Radnóti Miklós 
utca  Radnóti tér LTP 

Mártírok útja P. Lukács Perbált 
utca Szapári utca  Ratkó József utca 

LTP 
Mikes utca Peresi utca Szepes Béla utca  Szabadság út LTP 

Munka utca Rákóczi út Tarjáni út  Szent Mihály utca 
heti 2x 

Nádasdy Tamás 
utca LTP Repce utca Tarjáni utca  Tabán út LTP 

Nádasdy Tamás 
utca Sashalom Tompa Mihály 

utca  Tiszti LTP 

Nagygombos Szőlőhegy utca Turul utca  Tízhold utca 
Papp István utca Teleki út Híd utca  Turai út 
Pázsit utca LTP Temető utca Vak Bottyán utca  Új utca 

Szabadság út LTP Thököly utca Vasvári Pál utca  Vas Gereben utca 
LTP 

Szalkai utca Tóth Árpád utca Wesselényi utca  Vörösmarty tér 
Széchenyi utca Tüzér utca         
Szent Mihály utca Utász utca ZSÁKOS UTCÁK:        
Tabán út a Ratkó 
József utcáig Vásártér utca Babits Mihály utca   

     

Táltos utca Vasút utca Bornemissza utca        
Nagy Lajos király 
utca Vereczkei utca Czuczor Gergely 

utca        

Táncsics Mihály 
utca  Csaba utca         

Thurzó utca  Csajkovszkij utca        
Tiszti LTP  Csatafi utca        
Tizeshonvéd utca  Hatvany Irén utca        
Toldi utca  Iskola utca        
Traktor utca  Kárpát utca         
Újélet utca  Kobzos utca        
Várkonyi Sándor 
utca  Kórház utca        

Vas Gereben utca  Köztársaság utca        
Vécsey Károly tér  Rózsa utca        
Vécsey utca  Újvilág utca        
Viola utca          



Vörösmarty tér          
Zagyvaparti utca          
Zsilip utca          
 
 
 


