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2016. január 1-jével módosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 

szóló 385/2014. (XII.31.) Korm.r. 7.§ (1a)-(1c) bekezdése, mely rendelkezés szerint a használ-

ható gyűjtőedényzetre vonatkozóan a jogalkotó lehetőséget ad arra, hogy a vegyes hulladék 

szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak( FBH-NP Közszolgáltató 

Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság, Vaskút) biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasz-

náló legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. 

A közszolgáltatói kötelezettség tehát nem az edényzet beszerzésére és annak biztosítására terjed 

ki, hanem csak a választási lehetőség biztosítására. 

A választási lehetőség alapján alkalmazott edényzet űrmértéke az ingatlanhasználótól függ, 

vagyis a választható gyűjtőedény űrmértéknek igazodnia kell az érintett ingatlanon képződő 

hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve az érintett ingatlant használó természetes személyek 

számát, a szállítási gyakoriságot. 

Az ingatlanban igazolt módon életvitelszerűen egyedül élő,  a vegyes hulladék gyűjtésére 

alkalmas 60 l-es edényzet egyedi megvásárlásával veheti igénybe a közszolgáltatást. 

A közszolgáltató az esetleges edényzetváltást vagy az újonnan bevezetésre kerülő edényzetet 

fenti jogszabály esetében csak abban az esetben tudja elfogadni, ha 

1.)egyedülélő 

(Korm.r.7.§ (1a) b) 

- a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó  

- természetes személy ingatlanhasználó részére  

- legalább egy  

- olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja,  

- amelynek űrmértéke a 60 litert 

- nem haladja meg. 

Ezt a jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak té-

nyét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat 

által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. 

 

A nem egyedül élő, külön igazolás nélkül, a vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas 80 l-es 

edényzet egyedi megvásárlásával veheti igénybe a közszolgáltatást. 

2.) nem egyedülélő: 

(Korm.r.7.§ (1a) a) 

- a természetes személy ingatlanhasználó részére  

- legalább egy  

- olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja,  

- amelynek az űrmértéke a 80 litert, nem haladja meg.  

 

Az új edényzet beszerzését névre szóló számlával kell igazolni, melyet a közszolgáltató  

helyben ellenőriz. 

Az edényzet választás lehetőségét a bejelentőlapon kell a szolgáltatóhoz eljuttani, nyomtatvány 

mintája az önkormányzat honlapjáról  letölthető.  


