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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2013. január 1-jén 
lépett hatályba. A Ht. 88. § (4) bekezdése adott felhatalmazást az 
önkormányzatoknak, hogy a Ht. 35. §-a által meghatározottak szerint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról önkormányzati rendeletet alkossanak. 
Ennek megfelelően a képviselő-testület megalkotta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 
Ör.). 
 
A „VKSZ” Zrt. és leányvállalata a „VHK” Nonprofit Kft. a tavaly évvégén, a kistérségi 
társulás polgármestereinek, tájékoztatást tartott arra vonatkozóan, hogy a 
hulladékgazdálkodás területén új szolgáltatás, a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetését tervezi. 
Az új szolgáltatás bevezetése az Ör. módosítását teszi szükségessé, amelynek 
előkészítéséről a képviselő-testület a 2015. december 16-i ülésen a 85/2015. (XII. 
16.) határozatában döntött. 
 
E határozat végrehajtásaként, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály KTF-1405/2016. számú támogató véleményének 
ismeretében, terjesztem a képviselő-testület elé a rendelettervezetet. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
rendeletet megalkotni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2016. január 20. 
 
 
        Fiskál János  



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (...) önkormányzati rendelete 

 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
  
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
véleménye alapján, és a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalása kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
1. §  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:  

  „1. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési 
hulladékok gyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására: 
a) vegyes hulladék, 
b) a rendeletben meghatározott elkülönítetten gyűjtött hulladék 
c) lom hulladék, 
d) zöldhulladék, 
e) a közterületre kihelyezett karácsonyfa, 
f) a rendeletben meghatározott veszélyes és különleges kezelést igénylő, 

vagy hulladékgyűjtő udvarban átadható hulladék (a továbbiakban 
együtt: különleges kezelést igénylő hulladék).  

   (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési 
hulladékok kezelésére: 
a) vegyes hulladék, 
b) elkülönítetten gyűjtött hulladék, az üveg és csomagolási hulladék 

kivételével 
c) lom hulladék.” 

 
2. §  Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:  
  „2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, 

átvétele és elszállítása” 
 
3. § (1) Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „3. § (1) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a vegyes hulladék 

rendszeres gyűjtése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott űrmértékű 
gyűjtőedényben történik.  

  (2) Természetes személy ingatlanhasználó esetében a szokásos 
mennyiségen felül nem rendszeresen keletkező vegyes hulladék eseti 



összegyűjtése, díj fizetése mellett, a közszolgáltató által biztosított, 
emblémázott, 80-120 literes gyűjtőzsákban történik. 

  (3) Nem természetes személy ingatlanhasználó az alábbi gyűjtőedényeket 
veheti igénybe: 
a) rendszeres gyűjtőjáratban gyűjtött hulladék esetében 60, 80, 120, 240, 

360, 660, 770, 1100 literes gyűjtőedény,  
b) külön megrendelés alapján gyűjtött hulladék esetében a közszolgáltató 

és az ingatlanhasználó megállapodása alapján. 
  (4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó a 

közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel 
ellátott gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban (a továbbiakban együtt: szelektív 
gyűjtőedény) vagy kötegelve adja át a közszolgáltatónak.” 

   (2)  Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(1)  Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból a 

szelektív gyűjtőedénybe – a vegyes hulladéktól elkülönítetten – gyűjti a 
műanyaghulladékot és fémhulladékot, valamint a kartonpapírból készült 
nagyméretű doboz kivételével a papírhulladékot. Az elkülönítetten 
gyűjtendő hulladékokat a rendelet 1. melléklete határozza meg.” 

 
4. §   Az Ör. a következő 4/A. §-sal egészül ki: 
   „4/A. § (1) A közszolgáltató a hulladékot a következő gyűjtőedényekből 

szállítja el: 
a) az általa bérbe adott, vagy, ha a gyűjtőedény az  ingatlanhasználó 

tulajdona, a közszolgáltató által matricázott gyűjtőedényből,  
b) emblémázott gyűjtőzsákból, 
c)  az általa biztosított szelektív gyűjtőedényből. 

  (2) Az ingatlanhasználó tulajdonában lévő gyűjtőedény cseréje esetén a 
matricázásról a közszolgáltató a tulajdonos bejelentése alapján 
gondoskodik. 

  (3)  A közszolgáltató nem veszi át a balesetveszélyes, vagy sérült 
gyűjtőedényben, nem matricázott gyűjtőedényben, nem emblémázott 
gyűjtőzsákban, nem a közszolgáltató által biztosított szelektív 
gyűjtőedényben gyűjtött hulladékot. Amennyiben a szelektív 
gyűjtőedényben az 1. mellékletben felsorolt hulladékon kívül más anyag is 
található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja. 

  (4)  A vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedénybe helyezhető 
települési hulladékfajtákra, és az elkülönítetten gyűjtött hulladék 
gyűjtésének módjára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló kormányrendelet szabályai az irányadóak.”   

 
5. §   Az Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(1)  A közszolgáltató a vegyes hulladék, és az elkülönítetten gyűjtött 

hulladék rendszeres gyűjtését a rendelet 2. mellékletében meghatározott 
járatnapokon végzi. A közszolgáltató az ingatlanra irányadó járatnapokat az 
ügyfélszolgálatán és weblapján is közzéteszi. A közszolgáltató az 
elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egy alkalommal szállítja el, az 
ingatlanra vonatkozóan az elszállítás napját az önkormányzat honlapján, 



önkormányzat hirdetőtábláján, a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és 
weblapján teszi közzé.”  

 
6. §   Az Ör. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(4) A közszolgáltató a rendelet 2. mellékletében meghatározott 

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

 
7. § (1)  Az Ör 3. alcíme helyébe a következő alcím lép: 
  „3. A lom-, zöld-, és különleges kezelést igénylő hulladék házhoz menő 

gyűjtése” 
 (2) Az Ör. 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „c) a rendelet 3. mellékletében meghatározott különleges kezelést igénylő 

hulladékokra vonatkozóan.” 
 (3)  Az Ör. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(1)  A közszolgáltató által üzemeltett hulladékgyűjtő udvarban átadható 

hulladéktípusokat, azok mennyiségét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.  
A hulladékgyűjtő udvar címét, a nyitvatartási időt, egyéb információkat a 
közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.” 

 (4)  Az Ör. a következő 12/A. §-sal egészül ki: 
  „Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő szigetre, hulladékgyűjtő udvarba az 

elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot elszállíthatja.”  
 
8. §    Az Ör. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „(2)  A gazdálkodó szervezet a közszolgáltató által üzemeltett hulladékgyűjtő 

szigetet, hulladékgyűjtő udvart háztartásihoz hasonló hulladékának –
ideértve az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot is – elhelyezésére 
díj fizetése ellenében igénybe veheti.” 

 
9. §  (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
       (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
       (3) Az Ör. a rendelet 3. mellékletét képező 3. melléklettel egészül ki.   
 
10. § (1) Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba. 
       (2)  Hatályát veszti: 
             1. az Ör. 7. § (5) bekezdése; 
             2. az Ör. 6. alcíme és a 13. §-a. 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 



 
 
1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …/2016. (...) önkormányzati rendeletéhez  
 
  
„1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletéhez  

                           Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék  
 

 A. 
Gyűjtőhely/ 
gyűjtési mód 

B. 
Azonosító 

kód 

C. 
Megnevezés 

1.  Házhoz menő 
elkülönítette

n gyűjtött 
települési 
hulladék 
szállítás 

 
Veszprém 

15 01 06 papír és karton 
csomagolási hulladék 

karton doboz 

2.  irattároló doboz 

3.  hullámpapír 

4. 4 színes, vagy fekete-
fehér újság 

5.  papír és karton   irodai papírok 

6.  könyvek 

7.  prospektusok 

8.  csomagoló papírok 

9.  műanyag csomagolási 
hulladék 

ásványvizes-, üdítős 
palackok és kupakjaik 

10.  csomagoló fóliák 

11.  műanyag zacskók, 
fóliák 

12.  tejfölös, joghurtos, 
margarinos poharak 

13.  tisztítószeres flakonok 

14.  fém csomagolási 
hulladék 

alumínium italos 
dobozok 

15.  vegyes összetételű 
kompozit csomagolási 
hulladék 

italos karton dobozok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …/2016. (...) önkormányzati rendeletéhez  
 
 „2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletéhez  
 
 
1. Eplény község teljes közigazgatási területén a vegyes hulladék gyűjtésére 

szolgáló hulladékgyűjtő edények ürítési napja: 
 

minden héten, szerda. 
 
 

2.  Eplény község teljes közigazgatási területén a szelektív hulladék gyűjtésére 
szolgáló hulladékgyűjtő edények ürítési napja: 

 
                                          minden hónap második hétfő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló …/2016. (...) önkormányzati rendeletéhez  
 
„3. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletéhez  
 
                1. Házhoz menő különleges kezelést igénylő hulladékszállítás 
 

 A. 
Gyűjtőhely/ 
gyűjtési mód 

B. 
Azonosít

ó kód 

C. 
Megnevezés 

1.  Házhoz menő 
veszélyes és 
különleges 
kezelést 
igénylő 
hulladék 
szállítás 
 
Veszprém 

08 03 
17* 

veszélyes anyagokat 
tartalmazó, hulladékká 
vált toner 

 
Feltétel: 

egy átlagos 
háztartásban keletkező 
mennyiségig adható át 

2.  15 01 
10* 

Veszélyes anyagokat 
maradékként 
tartalmazó  vagy 
azokkal szennyezett 
csomagolási hulladék 

3.  15 01 
11* 

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

4.  16 02 
13* 

veszélyes anyagokat 
tartalmazó kiselejtezett 
berendezés, amely 
különbözik a 16 02 09-
től és 16 02 12-ig 
terjedő 
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-től 

7.  16 06 
01* 

ólomakkumulátorok 

8.  20 01 
21* 

fénycsövek és egyéb 
higanytartalmú 
hulladékok 

9.  20 01 
23* 

klór-fluor-
szénhidrogént 
tartalmazó kiselejtezett 
berendezés 

10.  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  

11.  20 01 25 étolaj és zsír 

 
2. Veszprém, Kistó utcai telephelyen, hulladékgyűjtő udvarban átadható hulladék 

 A. 
Gyűjtőhely/ 
gyűjtési mód 

B. 
Azonosít

ó kód 

C. 
Megnevezés 

12.   
 

Veszprém 
Kistó u. 8. 

15 01 01 papír és karton 
csomagolási hulladék 

karton doboz 

13.  irattároló doboz 

14.  hullámpapír 

15. 4 színes, vagy fekete-
fehér újság 

16.  20 01 01 papír és karton   irodai papírok 

17.  könyvek 

18.  prospektusok 

19.  csomagoló papírok 

20.  15 01 02 műanyag csomagolási 
hulladék 

ásványvizes-, üdítős 
palackok és kupakjaik 

21.  csomagoló fóliák 

22.  műanyag zacskók, 
fóliák 

23.  tejfölös, joghurtos, 
margarinos poharak 



24.  tisztítószeres flakonok 

25.  15 01 04 fém csomagolási 
hulladék 

alumínium italos 
dobozok 

26.  15 01 05 vegyes összetételű 
kompozit csomagolási 
hulladék 

italos karton dobozok 

27.  15 01 07 üveg csomagolási 
hulladék 

fehér és színes (barna, 
zöld) italos, bébiételes, 
befőttes és lekváros 
üveg 

 

 A. 
Gyűjtőhely/ 
gyűjtési mód 

B. 
Azonosít

ó kód 

C. 
Megnevezés 

 

28.  Hulladékgyűj
-tő udvar 

 
Veszprém 
Kistó u. 8. 

 
 

16 01 03 hulladékká vált 
gumiabroncsok 

 
Feltétel: 

egy átlagos 
háztartásban keletkező 
mennyiségig adható át 

29.  20 01 38 fa, amely különbözik a 
20 01 37-től 

30.  20 02 01 biológiailag lebomló 
hulladék 

31.  20 03 07 lomhulladék 

 A. 
Gyűjtőhely/ 
gyűjtési mód 

B. 
Azonosít

ó kód 

C. 
Megnevezés 

32.  Hulladékgyűj
-tő udvar 

 
Veszprém 
Kistó u. 8. 

 
 

08 03 
17* 

veszélyes anyagokat 
tartalmazó, hulladékká 
vált toner 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feltétel: 
egy átlagos 

33.  15 01 
10* 

Veszélyes anyagokat 
maradékként 
tartalamazó  vagy 
azokkal szennyezett 
csomagolási hulladék 

34.  15 01 
11* 

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

35.  16 02 
13* 

veszélyes anyagokat 
tartalmazó kiselejtezett 
berendezés, amely 
különbözik a 16 02 09-
től és 16 02 12-ig 
terjedő 



hulladéktípusoktól. háztartásban keletkező 
mennyiségig adható át 

36.  20 01 
35* 

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

37.  20 01 36 kiselejtezett 
elektromos és 
elektronikus 
berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 
21*-tól, 20 01 23*-tól 
és 20 01 35-től 

38.  16 06 
01* 

ólomakkumulátorok 

39.  20 01 
21* 

fénycsövek és egyéb 
higanytartalmú 
hulladékok 

40.  20 01 
23* 

klór-fluor -
szénhidrogént 
tartalmazó kiselejtezett 
berendezés 

41.  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  

42.  20 01 25 étolaj és zsír 

 
  



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
előzetes hatásvizsgálat 

 
 

I. 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 

 
17. § (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell. [...] 

 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket”. 
 

II. 
A helyi adókról szóló rendelet módosításának tervezetében (a továbbiakban Tervezet) 
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – 
az alábbiak szerint összegezhetők. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
aa) A Tervezet társadalmi hatásai: A jelen módosítás a lakosság széles körére 

kedvező hatással lesz, mivel az új szolgáltatás bevezetésével a 
továbbiakban háztól viszik el a szelektíven gyűjtött hulladékot. 

 
ab)  A Tervezet gazdasági hatása: A gazdaságra gyakorolt hatás, a szelektíven 

gyűjtött és újrahasznosítható anyagoknak feldolgozásával, hosszabb távon 
várhatóan kedvező lesz. 

  
ac) A Tervezet költségvetési hatása: Az önkormányzat költségvetésére nincsen 

közvetlen hatással a tervezet. 
  



 
b)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 A változásnak elsősorban környezeti, másodsorban egészségi 

következményei pozitív hatásúak lesznek. Csökken a környezeti terhelés, az 
újrahasznosítható anyagok nagyobb mértékű begyűjtésével és 
feldolgozásával. 

 
c)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
 A rendelet megalkotása többlet adminisztratív terhet csak a szolgáltatónál 

jelent. 
 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei 

       A módosítás nélkül nem lenne bevezethető az új szolgáltatás. 
 
3.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest 
többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  

 


