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Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 33/2010.(XII.20.), a 37/2009.(XII.21.) a 
34/2009.(XI.13.), a 30/2008.(XII.22.), a 38/2007. (XII.19.), a  39/2006. (XII. 22.), a 

31/2006.(IX.18.), az 53/2005. (XII.15.), a  44/2004.(XII.15.), 37/2003. (XII.17.) rendeletekkel 
módosított 25/2002.(XII.23.) rendelete  
a hulladékkezelési közszolgáltatásról 

 
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény (Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a vonatkozó végrehajtási rendeletek 
rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) Ajka város területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, üzemeltetőjére, 

használójára (továbbiakban: ingatlantulajdonos) és a települési szilárd hulladékkezelési 
tevékenység közszolgáltatójára terjed ki.  
  

(2) Ajka város közigazgatási területére terjed ki.  
 
(3) A rendelet hatálya a települési szilárd hulladékra és ezzel kapcsolatos tevékenységre, 

szolgáltatásra terjed ki.  
 

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra.  
 

(5) 1A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatás teljesítésére az AVAR AJKA Városgazdálkodási Kft., mint az Észak-
Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagja, mint szolgáltató - jogosult. 

 
2. §2 

 
(1)3 Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása körében együttműködik az 

Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciummal - melynek tagja az AVAR Ajka 
Városgazdálkodási Kft. is -, mint szolgáltatóval a hulladékkezelési közszolgáltatás 
folyamatos és teljes körű ellátása érdekében.  

 
(2) Az önkormányzat felhatalmazza a szolgáltatót, hogy a szolgáltatói körzetén kívülről származó 

hulladékot az önkormányzat tulajdonát képező 039 hrsz-ú ingatlanban a Zalai Huke 
Kft.-vel 2009. február 2. napján aláírásra került Szindikátusi szerződés II.5. pontja 
alapján a telep befogadó kapacitása és biztonságos üzemeltetésének figyelembevételével 
ártalmatlanításra befogadja. 

 
 

                                                           
1 Módosította:33/2010.( XII.20.) rendelet 
2 Új (2) bekezdéssel kiegészítette:33/2010.(XII.20.) rendelet 
3 Módosította:33/2010.(XII.20.) rendelet 
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3. § 
 

Alapfogalmak 
 
E rendelet alkalmazásában: 
1. Települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységnek minősül: 

a) a települési hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása (továbbiakban együtt: hulladékkezelés); 

b) települési hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése. 
 

2. Települési szilárd hulladék:  
a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, 

üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és 
területein, valamint az intézményekben keletkező; 

b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező; 
c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál 

keletkező, külön jogszabályban meghatározott, veszélyesnek nem minősülő szilárd 
hulladék; 

3. Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, ill. szennyvíztisztító telepen 
keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely  
a) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi 

közműpótló berendezéseinek ürítéséből; 
b) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint 
c) a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.  

4. Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai 
átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldóik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai 
módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele 
kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi 
egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a 
csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín 
alatti vizeket.  

5. Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, 
ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek 
segítségével) lebontható.  

6. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes 
hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy 
ártalmatlanítására szolgáló telephely.  

7. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy 
felhalmozódott települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által 
rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el.  

8. Veszélyes (különleges kezelést igénylő) hulladék: az a hulladék, amely önmaga vagy 
bomlásterméke az ember, az élővilág életére, egészségére, a környezetre, vagyontárgyakra 
káros hatást fejt ki. Tulajdonsága: mérgező, fertőző, irritáló, mutagén, korrozív, tűzveszélyes, 
robbanásveszélyes vagy más hasonló miatt közvetlen és jelentős káros hatással vagy ilyen 
hatás veszélyével jár.  

9. Termelési hulladék: a termelés során keletkező nem kommunális jellegű termelésből 
származó, nem veszélyes, nem rádioaktív anyag, amely a hulladéklerakón elhelyezhető.  

10. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akinek/amelynek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik. A 
fogalom e rendelet körében magába foglalja az ingatlan tulajdonosát, birtokosát, 
üzemeltetőjét, használóját (bérlőjét). A továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos.  
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11. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az 
ingatlan tulajdonosától átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja. 

12. Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési 
szilárd, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok 
átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel 
ellátott, zárt begyűjtőhely. 

13. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, 
különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, 
lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló 
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.  

14. Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a 
hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, 
kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények 
üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, 
valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.  

15. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított 
hulladékkezelő.  

16. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 3. § 2. pontjában megjelölt települési 
szilárd hulladéknak a feljogosított szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő 
rendszeres begyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása (a hulladék 
kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése.  

17. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 
szolgáltatónak fizetendő, az önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra 
vonatkozóan megállapított díj. 

 
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

 
4. § 

 
(1) Ajka város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak 

szerint a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos, kötelező hulladékkezelési 
közszolgáltatást szervez és tart fenn. 
Feladata e tekintetben különösen: 
a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres 

begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése; 
b) a közszolgáltatás ellátására szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval szerződés 

megkötése; 
c) gondoskodás a szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék 

elhelyezésére szolgáló ártalmatlanítóhely, hasznosítóhely kialakításáról, fenntartásáról, 
üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról; 

d) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása; 
e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott - 

hatósági jogkörök gyakorlása; 
f) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati 

feladat- és hatáskör megállapítása. 
 
(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött települési 
szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására terjed ki.  
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Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
5. § 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e 
rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy 
ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy: 
a) a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az 

elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja;  
 

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

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, meg kell jelölnie 
egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási szilárd, illetve nem rendszeres szilárd 
hulladék várható mennyiségét.  
 

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 
  

(4) Gazdálkodó szervezet (egyéni vagy társas vállalkozásokat is beleértve) köteles a háztartási 
vagy ahhoz hasonló szilárd hulladékát elkülönítetten gyűjteni és tárolni a tevékenységéből 
adódó termelési hulladékától. Amennyiben a termelési hulladékát a környezetvédelmi 
hatóság engedélyével saját maga ártalmatlanítja, a közszolgáltatást nem köteles igénybe 
venni. A hulladék termelőjének, birtokosának ez esetben bejelentési kötelezettsége van a 
Hgt. 51. § (1) bekezdésében előírt módon az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság 
fele. 

II. FEJEZET 
 

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás  
kötelező igénybevétele 

 
6. § 

(1) 4Az ingatlantulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. A 
közszolgáltatási díj alapdíját a lakóingatlan minden tulajdonosának meg kell fizetnie. A 
lakatlan lakóingatlanra alkalmazott mentesség (időszakosan vagy állandó jelleggel) csak a 
literdíjra vonatkozik. 

   
(2)A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a 
települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a 
szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére rendelkezésre áll.  
 
(3)A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban 
köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék gyűjtésének, 
elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek 
figyelembevételével – a szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat – 
változás esetén is – értesíteni.  

                                                           
4 Módosította:33/2010.(XII.20.) rendelet 
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A hulladékszállítás rendjét az önkormányzat a szolgáltatóval egyezteti.    
 
(4)A szolgáltató és az ingatlantulajdonos jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás 
teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. §-ában foglaltakat kell 
alkalmazni.  
 
(5) Amennyiben települési szilárd hulladék vagy egyéb hulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb 
gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott 
közterület-használati hozzájárulás, engedély, illetve engedély birtokosa köteles az 
önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-
használati engedély megadását az önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás 
igénybevételéhez kötheti.  
 
(6)A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a 
szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban köteles értesíteni. 
 

A hulladékkezelési közszolgáltatás 
 

7. § 
 

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás 
igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a 
szolgáltatót és a megrendelő ingatlantulajdonost.  
 

(2) 5A szerződésben meg kell jelölni: 
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját; 
b) a teljesítés helyét; 
c) a közszolgáltatásba bevont gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, valamint a 

gyűjtőedény tulajdonosát; 
d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint; 
e) a megrendelő által meghatározott átlagos keletkezett napi vagy heti 

hulladékmennyiséget, amely nem lehet kevesebb a szolgáltatónál rendszeresített 
legkisebb szabványosított edényzet térfogatától; 

f) ingatlanonként az ingatlanon rendszeresen tartózkodók számát, 
g) A megrendelő ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anja nevét. 
 

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: 
a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról; 
b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről; 
c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges 

többletszolgáltatásról és annak díjáról; 
d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról; 
e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről; 
f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról. 

A hulladék gyűjtése és elszállítása. A gyűjtőedényzet. 
 

8. § 
 

(1) 6Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 
szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, köteles igénybe venni. A gyűjtő 

                                                           
5 Új g.) ponttal kiegészítette: 20/2010.(VI.24. rendelet 
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és tárolóedény biztosítása az ingatlantulajdonos kötelessége.  
Az igénybe veendő gyűjtőedények, illetve gyűjtőeszközök felsorolását a jelen rendelet 1. 
sz. melléklete tartalmazza. A szabványos gyűjtőedények a szolgáltatónál is  beszerezhetőek 

 
 
(2) Az ingatlantulajdonosoknál keletkező nem rendszeres hulladék gyűjtésére a szolgáltatótól 

külön megállapodás alapján konténer bérelhető. A konténer közterületi elhelyezésére - 24 
óra időtartamot meghaladó igénybevétel esetén - közterület-használati engedélyt kell kérni 
a Polgármesteri Hivatal szakirodájától. Az engedély megszerzése az ingatlantulajdonos 
kötelessége.  
  

(3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra 
ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. 
  

(4) Ha az ingatlantulajdonos a szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy 
adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen 
meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a szolgáltató - az ingatlantulajdonos 
megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő 
űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési 
gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.  
 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a szolgáltatónak, 
ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű 
hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján szolgáltató köteles az 
ingatlantulajdonossal egyeztetett módon és időpontban a többletszolgáltatás teljesítésére, 
többlet díjfizetés ellenében.   
 

(6)7 Az elszállítási (ürítési) gyakoriság a 16/2002.(IV.10.) EÜM rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb 
lakóterületen hetente legalább egyszer. Szükség szerint valamennyi településrészen a 
szállítási gyakoriság növelhető. 

 
(7) Gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozásokat is beleértve), üzletek, nyílt 

árusítóhelyek kötelesek annyi önálló hulladéktároló edényzetet (konténer, kuka) elhelyezni 
vonzáskörzetükben, amennyi tevékenységük során keletkező hulladék szervezett 
gyűjtéséhez szükséges. A gyűjtőedény helyét az igénybevevőnek a szolgáltatóval, ill. 
szükség szerint a Polgármesteri Hivatal szakirodájával egyeztetnie kell. Vállalkozások, 
üzletek működésének megkezdésekor – telephely engedélyezésekor – alapfeltétel a 
hulladékszállítási szerződés megkötése. A már működő vállalkozások, üzletek e rendelet 
hatálybalépésétől számított 30 napon belül kötelesek a hulladékszállítási szerződést 
megkötni szolgáltatóval. 

(8) a.) A szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos 
erre irányuló írásbeli szerződés alapján szolgáltatónál is jogosult megvásárolni vagy külön 
díj ellenében bérbe venni.  
b.) A magántulajdonban levő tároló edények megvásárlása, pótlása, javítása, fertőtlenítése a 
tulajdonosok kötelessége, de mindezeket megrendelésre a szolgáltató köteles elvégeztetni. 
c.) A bérelt szeméttároló edények rendeltetésszerű használatáról, állagmegóvásáról és a b.) 
pont alatti üzemeltetéséről a - szerződésben meghatározott bérleti díj megfizetése mellett - 

                                                                                                                                                                                            
6 Módosította: 33/2010.(XII.20.) rendelet 
7 Módosította:33/2010.(XII.20.) rendelet 



 7

bérlő köteles gondoskodni.   
 

 
A gyűjtőedényzet elhelyezése, használata és kezelése 

 
9. §   

 
(1) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. A 

tömbházas beépítésű városrészeken a közterületen tartósan elhelyezett gyűjtő- és 
tárolóedények helyét szolgáltató a Polgármesteri Hivatal szakirodájával és az érintett 
lakásszövetkezet vagy társasház közösség megbízottjának bevonásával jelöli ki.  
 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
szolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.   
A közterületre kihelyezett tárolóedények (gyüjtőedények és konténerek) megközelítését a 
rendszeres elszállítás érdekében télen is (mindenkor) biztosítani kell az ingatlan 
tulajdonosának.  
A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a 
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.   
 

(3) Konténeres szemétszállítás esetén a konténerek helyének kijelöléséről az igénybevevő 
kérelme alapján a szolgáltató dönt, szükség szerint egyeztetve a Polgármesteri Hivatal 
szakirodájával.  
 

(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.  
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.   
 

(5) A szolgáltató köteles a tárolóedényeket az elszállítás, illetve az ürítés során fokozott 
gondossággal kezelni, a kiürítés során esetlegesen keletkezett, szolgáltató hibájából eredő 
károkat megtéríteni.   
 

(6) A tárolóedények, valamint környezetük tisztántartásáról, a kukák közterületre való ki- és 
visszahelyezéséről az ingatlan tulajdonosa, ill. a tárolóedény használója köteles 
gondoskodni. A tárolóedény ürítésekor keletkezett szemetet a szolgáltató köteles 
eltakarítani.   
 

(7) A lomtalanítási akciók idején kívül semmiféle hulladék, lom, bútor, törmelék stb. nem 
helyezhető el a közterületre, még szeméttároló edény mellé sem. 

 
10. § 

 
(1) Az ingatlantulajdonos, illetve a gyűjtőedény használója köteles gondoskodni a 

gyűjtőedények rendszeres  tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, 
valamint környezetük tisztántartásáról.   
Megrendelés esetén a gyűjtőedények tisztántartását, fertőtlenítését szolgáltató köteles 
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elvégezni.   
 

(2) A szolgáltató tulajdonát képező bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények 
szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról - az ingatlantulajdonos 
bejelentése alapján - a szolgáltató köteles gondoskodni.  
  

(3) Bérelt gyűjtőedény esetében a gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint 
eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles 
megtéríteni, illetve az köteles viselni, aki a gyűjtőedény használati jogát megszerezte. 
  

(4) A szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül 
köteles megtéríteni.  

 
11. § 

 
(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:  

100 liter űrtartalomként legfeljebb 25 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 ingatlantulajdonos a szolgáltató felhívására 
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott 
esetleges kárt megtéríteni.  
 

(3) Amennyiben a tárolóedények állapota, vagy az 1-2. pontokban részletezett eseteken 
túlmenően egyéb műszaki hiba miatt nem lehetséges a hulladék elszállítása, szolgáltató 
írásban köteles értesíteni az ingatlantulajdonost.  
 

(4) 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.  
 

(5) Közterületen tilos a gyűjtőedénybe égő gyufaszál, cigaretta és egyéb gyulladást előidéző 
anyagok bedobása. 

 
A szelektív hulladékgyűjtés 

 
12. § 

 
(1) A szolgáltató jogosult a hasznos hulladék elkülönített (szelektív) gyűjtésének 

megszervezésére és hasznosítására is.   
 
 
 

(2) A szolgáltató a környezetre veszélyes és termékdíjas anyagok (szárazelem, festékesdoboz, 
akkumulátor, autógumi, fénycső, gyógyszerek stb.) elkülönített (szelektív) gyűjtésének 
megszervezésével és kezelésével is megbízható.  
 

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló tárolóedénybe egyéb hulladékot 
helyezni tilos.   
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(4) A szolgáltatást igénybe vevő köteles együttműködni a hulladék mennyiségi csökkenését 
célzó, illetve a háztartásokban képződő veszélyes hulladékkomponensek elkülönített 
gyűjtését igénylő kezdeményezésekben, a szelektív hulladékgyűjtésben.  
 

(5) A szelektív hulladékgyűjtés céljából a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott 
tárolóedények esetén az ingatlan tulajdonosa köteles a nála képződött hulladékokat 
elkülönítetten gyűjteni.  
 

(6) 8A települési hulladéklerakón a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése és az 
egyéb hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítése érdekében Ajka város 
Önkormányzata csatlakozott az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Társuláshoz. Az 
önkormányzat a szelektív gyűjtésre vonatkozó közszolgáltatást a szolgáltató 
közreműködésével a konzorcium szabályai szerint látja el.   
 

(7) 9 
 

A hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása 
 

13. § 
 

(1) 10A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását a szolgáltató 
kizárólag a közszolgáltatási szerződésben rögzített létesítményekben végezheti 

(2) 11A királyszetnistváni hulladéklerakó telep üzemeltetését a szolgáltató konzorcium végzi.  
 

(3) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításától a szolgáltató köteles gondoskodni. 
  

(4) 12   
 

(5) 13A termelőknél, illetve a gazdálkodó egységeknél keletkezett termelési hulladék - 
amennyiben arra a szolgáltató engedélye alapján jogosult- elhelyezhető az önkormányzat 
tulajdonában lévő ajkai 039 hrsz-ú ingatlanán. A termelési hulladék kizárólag a telep 
nyitvatartási ideje alatt szállítható be. 

(6) 14Az önkormányzat tulajdonában lévő ajkai 039 hrsz-ú ingatlanon inert hulladék 
elhelyezhető a Környezetvédelmi Felügyelőség előírásainak megfelelően.   
 

(7) 15  
 

(8)  Az ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek az ingatlanán alkalmilag keletkezett 
települési szilárd hulladékot - kivéve a közszolgáltatási szerződés keretein belül begyűjtésre 
kerülő kevert háztartási hulladékot – az ajkai 039 hrsz-ú kommunális hulladéklerakó telepre 
minden hét szombatján 8-12 óráig maga is elszállíthatja, és ott háztartásonként 1.200 kg/év 
mennyiségig díjmentesen elhelyezheti. Az 1.200 kg/év/háztartás feletti hulladékmennyiség 
díját a szolgáltató számla ellenében közvetlenül a hulladék beszállítását végző lakos felé 

                                                           
8 Módosította:33/2010.(XII.20.) rendelet 
9 Hatályon kívül helyezte: 33/2010.(XII.20.) rendelet 
10 Módosította: 33/2010.(XII.20.) rendelet 
11 Módosította: 33/2010.(XII.20.) rendelet 
12 Hatályon kívül helyezte:33/2010.(XII.20.) rendelet 
13 Módosította: 33/2010.(XII.20.) rendelet 
 
14 Módosította: 33/2010.(XII.20.) rendelet 
15 Hatályon kívül helyezte: 33/2010.(XII.20.) rendelet 
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érvényesíti. A beszállítást végző lakos a beszállításkor köteles személyesen, személyi 
igazolvány és lakcímkártya felmutatásával igazolni a lerakási jogosultságát. A nyíltnap 
többletüzemeltetési költségét megfelelő dokumentálás és számla ellenében a Polgármesteri 
Hivatal a szolgáltatónak kifizeti. 

Lomtalanítási akciók 
 

14. § 
 

(1) 16A jelen rendelet 3. § 3. pontjában meghatározott lomtalanítás alá tartozó települési szilárd 
hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására az Észak-Balatoni Hulladékkezelési 
Konzorcium évente legalább egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez. Az egyes 
településrészeket érintő időpontokat a szolgáltató felhívás útján teszi közzé.  
 

(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban 
helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a szolgáltató előzetesen megjelölt.  
 

(3) 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. 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

 
15. § 

 
(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az önkormányzat jelen rendelete 2. 

számú mellékletében állapítja meg. A díjak meghatározásában a hatályos 
kormányrendeletben (továbbiakban díjrendelet) foglalt előírásokat köteles figyelembe 
venni. A közszolgáltatási díj összegére az önkormányzat felé szolgáltató tesz javaslatot a 
16. §-ban részletezettek szerint.  
 

(2) A közszolgáltatási díjat az önkormányzat egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. Ezen 
díjakat kell figyelembe venni többletszolgáltatás teljesítése esetén is.  
 

(3) A közszolgáltatásnak az önkormányzat által meghatározott díja a szolgáltató által 
alkalmazott díj legmagasabb mértéke.  
 

(4) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen 
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. 
   

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére - a teljesített 
közszolgáltatás alapján, számla ellenében szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - 
köteles megfizetni.  
 

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a szolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 
állását igazolja.  
 

                                                           
16 Módosította: 33/2010.(XII.20.) rendelet 
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(7) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.  
 

(8) A díjhátralék behajtásával kapcsolatos intézkedésekre a Hgt. 26. § előírásai az irányadók.  
 

16. § 
 
(1) A szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az önkormányzat 

részére díjkalkulációt készíteni. Ha a szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó 
tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek 
szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.  
 

(2) Az önkormányzat köteles a javaslat alapján a közszolgáltatás díját meghatározó 
rendeletének elfogadását megelőzően részletes költségelemzést készíteni a szolgáltató 
adatszolgáltatása alapján.  

 
A közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése 

 
17. §17 

 
A beépítetlen ingatlanok után hulladékszállítási díjat nem kell fizetni. A lakóingatlan 
tulajdonosának az üresedést, illetve az újbóli használatot 15 napon belül írásban be kell 
jelentenie a szolgáltatónál. A változást üresedéskor a bejelentést követő számlázási időszak első 
napjától veszik figyelembe, a szolgáltatás ismételt igénybevétele esetén pedig a bejelentést 
követő naptól. 
 

III. FEJEZET 
 

Települési folyékony hulladék kezelése 
 

18. § 
 

Az önkormányzat a települési folyékony hulladék kezelését más közszolgáltatás részeként a 
központi szennyvíztisztító telep igénybevételével látja el. A szennyvíztisztító telepet a 
Bakonykarszt. Víz- és Csatornamű Rt. üzemelteti. A települési folyékony hulladék kezelésével 
kapcsolatos szabályokat a többször módosított 3/1995.(II.14.) Ökr. sz. rendelet tartalmazza.  
 

IV. FEJEZET 
 

A termelési és egyéb hulladékok kezelése 
 

19. § 
 
(1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által 

engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési 
berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti 
kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési szilárd 
hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben maguk  
gondoskodnak.   
 

                                                           
17 Módosította:33/2010.(XII.20.) rendelet 
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(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást az 1. pont szerint nem 
veszik igénybe, a nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó Hgt. 51. § szerinti módon és 
tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és 
összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés 
eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről 
üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek 
a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének 
forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az önkormányzatot is tájékoztatni.   
 

(3) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a 
szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő 
megállapodásuk alapján a szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt 
mennyiségű, és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos 
rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt 
ártalmatlanítóhelyen történő elhelyezéséről. A szolgáltató által elvégzett tevékenységre 
vonatkozóan a nyilvántartási kötelezettség szolgáltató feladata.  
 

(4) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles 
megfizetni.  
 

(5) 18Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanítóhelyre 
szállítja, számla ellenében díjat köteles fizetni szolgáltató részére.   
 

(6) Az ingatlanon elhagyott bármilyen hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát 
terheli. Ha annak kiléte (személye) nem állapítható meg - ellenkező bizonyításig - a 
kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli.  
 

(7) Közterületen elhagyott hulladék kezelése az önkormányzat kötelezettsége, ha a hulladék 
tulajdonosa ismeretlen.   
 

(8) A közterület tisztán tartását, illetve a közterületen elhagyott bármilyen hulladék elszállítását 
az önkormányzat a köztisztasági szolgáltató megbízásával látja el. A közterület tisztán 
tartásának részletei Ajka város Önkormányzatának a többször módosított 10/1998.(VI.30.) 
Ökr. sz. rendelet módosításában kerülnek leszabályozásra. 

 
 
 

V. FEJEZET 
 

Szabálysértések 
 

20. § 
 
(1) A jelen rendelet 3. § 7. pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység kizárólag a 

környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.  
  

(2) 19Szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az - amennyiben 
magasabb rendű jogszabály másként nem rendelkezik - aki  

                                                           
18 Módosította:33/2010.(XII.20.) rendelet 
19 Módosította.33/2010.(XII.20.) rendelet 



 13

 a települési önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet 
jogosulatlanul végzi; 

 szabályos tárolóedényezettel nem rendelkezik; 
 hulladékszállítási szerződéskötési kötelezettségének nem tesz eleget;  
 a gyűjtőedényzetek megfelelő tisztántartásáról nem gondoskodik; 
 a tárolóedényzetét nem az arra kijelölt helyen tartja; 
 a tevékenységéhez szükséges mennyiségű gyűjtőedényzettel nem rendelkezik; 
 gyűjtőedényzetbe nem engedélyezett és veszélyes hulladékot helyez el; 
 lomot a szervezett lomtalanítási akció idején kívül tárol közterületen; 
 környezetre veszélyes és termékdíjas anyagokat nem a megfelelő tárolóedényzetben 

helyez el; 
 az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló tárolóedénybe egyéb 

hulladékot helyez el; 
 a kijelölt hulladéktelepen veszélyes hulladékot helyez el; 
 az általa termelt hulladék kezeléséről nem gondoskodik. 

 
(3) A szabálysértés tetten ért elkövetőivel szemben a jegyző által feljogosított köztisztviselő, 

ill. a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.  
 

Általános, jogi felelősség 
 

21. § 
 
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 Hgt-ben, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti 
(büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik. 
 

Hulladékgazdálkodási bírság 
 

22. § 
 
(1) Aki a tevékenységével vagy mulasztásával 

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági 
határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem 
megfelelően tesz eleget; 

b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási 
tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez; 

c) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, 
károsítja,  

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. 
 

(2) A hulladékgazdálkodási bírságot a környezetvédelmi hatóság és a település jegyzője szabja 
ki. A bírság mértékéről és kiszabásának részleteiről a 271/2001.(XII.21.) Kormányrendelet 
rendelkezik.   
 

(3) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a 
kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, 
illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet 
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helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.  
 

(4) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására külön jogszabály alapján a környezetvédelmi 
hatóság és a település jegyzője jogosult.  

 
(5) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztartozás. 

 
VI. FEJEZET 

 
Záró rendelkezések 

 
Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

 
23. §20  

 
(1) Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.  

 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított 

31/1996.(XI.26.) rendelete. 
 
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került, és azzal 
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

 
A j k a , 2002. december 23. 
 
A kihirdetés napja: 2002. december 23. 
 
 
 
 Schwartz Béla sk.  Dr. Jáger László sk. 
 polgármester jegyző 

 
I N D O K O L Á S 

 
Általános indoklás 

 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) teljesen új 
alapokra helyezte a települési önkormányzatok hulladékkezelési tevékenységét, feladatait. A 
törvény hatályba lépése óta kibővült a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 
meghatározott kötelezően ellátandó feladatkör. A Hgt. a települési önkormányzatok kötelező 
feladatává tette a hulladékkezelés közszolgáltatás szervezését és annak folyamatos fenntartását. A 
Hgt. - és annak eddig megjelent végrehajtási rendeletei - a települési önkormányzatok kötelező 
feladatkörén túlmenően összefoglalóan szabályozzák a hulladékokkal kapcsolatos valamennyi 
szereplő (hulladéktermelő, hulladékkezelő, fogyasztó) témakörrel kapcsolatos kötelességeit, 
feladatait és jogosultságait. 
 

                                                           
20 Új (3) bekezdéssel kiegészítette:34/2009.(XI.13.) rendelet 
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E rendelet a települési szilárd hulladékkezelési tevékenységre terjed ki. A Hgt. 21. és 24 §-a 
felhatalmazást ad arra, hogy az önkormányzatok a települési szilárd hulladékkezeléssel 
kapcsolatos új feladatok helyi megvalósulás részleteit önkormányzati rendeletben szabályozzák. 
 

Részletes indoklás 
 

1. §-hoz 
 

Ez a paragrafus a rendelet hatályát határozza meg tárgyi, alanyi (személyi) és területi 
vonatkozásában. A tárgyi és alanyi hatályra vonatkozóan rögzíthető, hogy a települési szilárd 
hulladékkezelésre vonatkozó tevékenységre és e tevékenység szereplőire terjed ki. Ez utóbbinál 
itt is szükséges megemlíteni, hogy a 3. § (6) bekezdése szerint e rendelet alkalmazásában az 
ingatlantulajdonos gyűjtőfogalom. Ennek tisztázása szükséges volt, mert az eddigi jogszabályok 
nem fogalmazták meg egyértelműen a helyi viszonylatban jelentős szerepet játszó 
lakásszövetkezetek e tevékenységre vonatkozó jogállását. A tárgyi hatályra vonatkozóan az (5) 
bekezdés nevesíti a közszolgáltatásra feljogosított szervezetet. 
 

2. §-hoz 
 
A Hgt. 22. §-a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási 
feladatainak ellátása érdekében a törvény céljainak és alapelveinek figyelembevételével 
együttműködnek egymással. Az Ajka és Ajka környéki települések hulladékgazdálkodási 
együttműködéséről a helyi jogszabály nem rendelkezett. 
 

3. §-hoz 
 
E paragrafus a rendelet tárgyi és személyi hatályához tartozóan nevesíti a rendeletben használt 
fogalmakat. A hulladékokra vonatkozó fogalmakkal kapcsolatban szükséges megemlíteni, hogy 
az inert hulladékok, illetve azok kezelésére vonatkozó Hgt. végrehajtási rendelete nem jelent 
meg. 
 

4. §-hoz 
 
Az önkormányzat új kötelező hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenységét pontosítja a 
paragrafus. 

 
5. §-hoz 

 
Az ingatlantulajdonosnak - mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alapvető szereplőjének - 
is kötelező az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevétele. Az ingatlantulajdonos 
gyűjtőfogalom a 3. § (6) bekezdés szerint. A paragrafus kitér arra is, hogy gazdálkodó szervezet 
mikor nem köteles igénybe venni a közszolgáltatást. 
 

6. §-hoz 
 
Ez a paragrafus a kötelező közszolgáltatás igénybevétel részleteire vonatkozik ingatlantulajdonos 
és szolgáltató között létesítendő szolgáltatási jogviszonyt illetően. A rendelkezés szabályozza a 
közterületen tevékenységet végző gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó hulladékával 
kapcsolatos eljárást is. 
 

7. §-hoz 
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Ez a paragrafus az ingatlantulajdonos és a szolgáltató (közszolgáltató) között megkötendő 
hulladékkezelési szolgáltatási szerződés tartalmi elemeit írja elő. Az eddigi gyakorlatban az ilyen 
szerződés e paragrafusban felsorolt tartalmi elemek hiányában számos esetben vita volt a 
szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között a szolgáltatás mélységére vonatkozóan. 
 

8. §-hoz 
 
Az ingatlantulajdonosok és a szolgáltató közötti eddigi viták többségében a gyűjtőedényzet 
méretének meghatározásával, illetve az elhelyezésével voltak kapcsolatosak. E paragrafus 
pontosítja a szükséges edényzet közös meghatározását és az edényzet megszerzésével, bérletével 
kapcsolatos ingatlantulajdonosi és szolgáltatási kötelezettségeket. Szükséges kiemelni, hogy az 
edényzet biztosítása az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Ha az ingatlantulajdonos bármilyen 
oknál fogva nem tudja az edényzetet megvásárolni, akkor a szolgáltatótól bérelheti a szükséges 
gyűjtőedényt, illetve a beszerzésre felkérheti szolgáltatót.  
A gyűjtőedények elszállítás gyakorisága a 16/2002.(IV.10.) EüM. rendelete ad iránymutatást. 
 

9-11. §-okhoz 
 
Ezen paragrafusok együttesen a gyűjtőedényzet elhelyezés, használat és kezelés részleteit 
szabályozzák. A 10. §-t illetően a 8. § indoklásában ismertetett EüM. rendelet előírja, hogy a 
gyűjtőedények rendszeres tisztítása, fertőtlenítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Ajka 
város esetében a tömbházas beépítésű részeken az ingatlantulajdonosok (bérlők) tulajdonosi, 
üzemeltetési képviseletet a lakásszövetkezetek látják el. A közterületen elhelyezett, a 
szolgáltatótól bérelt gyűjtőedények rendszeres tisztán tartásának elsődleges kötelezettje a 
tulajdonost megszemélyesítő lakásszövetkezet. 
 

12. §-hoz 
 
A szelektív hulladékgyűjtés Ajka város területén teljes tartalommal még nem funkcionál. A Hgt. 
meghatározott időintervallum figyelembevételével kötelezően előírja a háztartási hulladékok 
gyűjtését, illetve a hasznosítható hulladékok felhasználását. Mivel Ajka város is csatlakozott az 
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Rendszerhez a szelektív 
hulladékgyűjtési tevékenység magasabb jogszabályi feladatainak helyi szabályozását, csak az 
ISPA pályázat jóváhagyása, illetve a konzorcium tényleges működés megkezdését követően 
lehető eszközölni. Az ISPA pályázati kérelem műszaki tartalmában teljes részletességgel 
kidolgozta a konzorciumban részt vevő települések szelektív hulladék gyűjtéséhez, 
feldolgozásához szükséges műszaki létesítményeket. 
 

13. §-hoz 
 
Ez a paragrafus a hulladéklerakó telep üzemeltetésével kapcsolatos részleteket taglalja. Új 
elemként szerepel a havonként egy alkalommal megszervezésre kerülő ún. “nyílt nap” amikor a 
lakosság a nem rendszeresen keletkező és a közszolgáltatás alá nem eső nem veszélyes 
hulladékot térítésmentesen a hulladéklerakó telepen elhelyezheti. Ezen intézkedés célja az 
illegális hulladéklerakók számának hatékony csökkentése, ill. újabbak “újratermelődésének” 
megakadályozása. 
 

14. §-hoz 
 
Ez a szakasz a lomtalanítási akciók részleteit szabályozza. 
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15. §-hoz 
 
A Hgt. felhatalmazása alapján a kormány a 242/2000.(XII.23.) Korm. rendeletében szabályozta a 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj képzésére, megfizetésére vonatkozó részleteket. E 
paragrafus az ingatlantulajdonosokat és a szolgáltatót érintő általános és helyi specifikumokat 
tartalmazza. Szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a Hgt. 26. §-a rendelkezik arról, hogy a 
hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. A Hgt. e paragrafusa rendelkezik a behajtás 
részleteire vonatkozóan és a 241/2001.(XII.10.) Korm. rendelet a jegyzőt hatalmazza fel a 
díjhátralék behajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtására. 
 

16. §-hoz 
 
E paragrafus a közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos szolgáltatói és önkormányzati 
feladatokat rögzíti. 
 

17. §-hoz 
 
E paragrafus a közszolgáltatás szüneteltetésének részleteit szabályozza. 
 

18. §-hoz 
 

Ajka város Önkormányzata a települési folyékony hulladék kezelését, mint kötelező 
feladatellátást más szolgáltatóval a központi szennyvíztisztító telep igénybevételével látja el.  
 

19. §-hoz 
 

A Hgt. 13. §-a rendelkezik arról, hogy a település területén tevékenykedő gazdálkodó szervezetek 
mikor nem kötelesek igénybe venni az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást. E rendelet 
paragrafusa egyben azt is előírja, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó 
termelési hulladék nyilvántartásáért a hulladék termelője a felelős, és ezen túlmenően a hulladék 
tulajdonosának, termelőjének adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.  
Ajka város kötelező köztisztasági feladatait külön közszolgáltatási szerződés alapján látja el. A 
köztisztasággal kapcsolatos önkormányzati kötelezettségeket a köztisztasági rendelet tartalmazza.   
 

20. §-hoz 
 
E paragrafus azokat az eseteket sorolja, amelyekért szabálysértési pénzbírság szabható ki. Ez a 
szakasz nem tartalmazza azokat az eseteket, amelyeket a 218/1999.(XII.28.) Korm. szabálysértési 
rendelete e témakörrel kapcsolatosan felsorol. 
 

21. §-hoz 
 

E paragrafus a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos általános jogi felelősséget 
fogalmazza meg. Az általános jogi felelősség részleteit a Hgt. 46. §-a tartalmazza. 
 

22. §-hoz 
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A Hgt. 49. §-a - új elemként - a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogellenes tevékenység 
szankcionálására új bírságolási formát, az úgynevezett hulladékgazdálkodási bírság lehetőségét 
határozta meg. A bírság megállapításának és kiszabásának részleteit a 271/2001.(XII.21.) 
Kormányrendelet tartalmazza. E külön jogszabály a bírság kiszabására a környezetvédelmi 
hatóságot és a település jegyzőjét hatalmazta fel. 
 

23. §-hoz 
 

E paragrafus a hatályba léptetést és a meglévő önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését 
tartalmazza. 
 

A j k a , 2002. december 23. 
 
  Dr. Jáger László s.k. 
  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. melléklet21  
 
 

a 33/2010.(XII.20.) rendelethez 
 

A szabványos tárolóedényzet 
 
Ajka város területén a közszolgáltató járműveihez az alábbi gyűjtőedényeket lehet figyelembe 
venni e rendelet vonatkozásában. 
Típusedényzet: a korszerű, pormentes gyűjtős járműveihez kifejlesztett speciális, gépi ürítést 
lehetővé tevő, szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző 
gyűjtési igények kielégítésére alkalmasak. 
 
A leggyakrabban használt, gépi ürítésre alkalmas típusok, térfogat szerint:  
 
60, és 80 literes 
                                                           
21 Módosította:33/2010.(XII.20.) rendelet 
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120 literes 
1.100 literes 

 
Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2002.(XII. 23.) rendeletének 2. számú 

melléklete22  
 
 

3. sz. melléklet23 
 

3/A. számú melléklet 
 

Lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díjak 2011. január 1. napjától az ÉBH rendszer 
(Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ) tényleges indulásáig 

 
1. Hulladékszállítási díj 

edényzet szerinti díjak 
 70 l-es edény 205,- Ft/db 
 80 l-es edény 219,- Ft/db 
 110 l-es edény 252,- Ft/db 
 120 l-es edény 275,- Ft/db 
 240 l-es edény 472,- Ft/db 
 1100 l-es edény 2 673,- Ft/db 
 

2. Hulladékkezelési díj 
edényzet szerinti díjak 

 70 l-es edény 46,- Ft/db 
 80 l-es edény 53,- Ft/db 
 110 l-es edény 73,- Ft/db 
 120 l-es edény 80,- Ft/db 
 240 l-es edény 159,- Ft/db 
 1100 l-es edény 730,- Ft/db 
 
Összesen fizetendő díj: 

 
edényzet szerinti díjak 

 70 l-es edény 251,- Ft/db 
 80 l-es edény 272,- Ft/db 
 110 l-es edény 325,- Ft/db 
 120 l-es edény 355,- Ft/db 
 240 l-es edény 631,- Ft/db 
 1100 l-es edény 3 403,- Ft/db 
 
Fenti díjakra a mindenkori hatályos (jelenleg 25%) ÁFA kerül felszámításra. 
  

                                                           
22 Hatályn kívül helyezte: 38/2007.(XII.19.) rendelet 
23 Módosította:33/2010.(XII.22.) rendelet(3. sz. melléklet helyébe a 3/A, 3/B sz. melléklet lép) 
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3/B. számú melléklet 
 

Lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díjak az ÉBH rendszer (Királyszentistváni 
Regionális Hulladékkezelő Központ) tényleges indulása után 

 

Fajlagos díj - Elfogadott változat 2011 - Ajka (nettó) 

Tétel 
Költség- 
tömeg 

Költség-
felosztás 

Alapdíj/     
literdíj 

Edényméret (l) 

50-60 70-80 110-120 

Gyűjtés- szállítás 318 158 

127 263 102 102 102 102 

190 895 1,33 80 107 160 

Ürítési díj (Ft/edény) 182 209 262 

Éves díj (Ft) 9 467 10 854 13 629 

Üzemeltetés 376 454 

150 581 121 121 121 121 

225 872 1,58 95 126 189 

Ürítési díj (Ft/edény) 215 247 310 

Éves díj (Ft) 11 202 12 843 16 126 

Összesen 694 611 

277 844 223 223 223 223 

416 767 2,91 175 233 349 

Ürítési díj (Ft/edény) 397 456 572 

Éves díj (Ft) 20 668 23 697 29 755 

 

Fajlagos díj - Elfogadott változat 2011 - Ajka (bruttó) 

Tétel 
Költség- 
tömeg 

Költség-
felosztás 

Alapdíj/     
literdíj 

Edényméret (l) 

50-60 70-80 110-120 

Gyűjtés- szállítás 397 697 

159 079 128 128 128 128 

238 618 1,67 100 133 200 

Ürítési díj (Ft/edény) 228 261 328 

Éves díj (Ft) 11 834 13 568 17 036 

Üzemeltetés 470 567 

188 227 151 151 151 151 

282 340 1,97 118 158 237 

Ürítési díj (Ft/edény) 269 309 388 

Éves díj (Ft) 14 002 16 054 20 158 

Összesen 868 264 

347 306 278 278 278 278 

520 958 3,64 218 291 437 

Ürítési díj (Ft/edény) 497 570 715 

Éves díj (Ft) 25 836 29 622 37 194 

 
 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2002.(XII.23.) rendeletének  
függeléke 

 

TELEPÜLÉSLISTA 
Ajka város tulajdonát képező hulladéklerakó telepet igénybe vevő  

településekről és gazdálkodó szervezetekről  
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I. Települések 
1. Adorjánháza 
2. Bakonyjákó 
3. Bakonypölöske 
4. Bodorfa 
5. Borszörcsök 
6. Csögle 
7. Dabrony 
8. Dáka 
9. Döbrönte 
10. Egeralja 
11. Farkasgyepű 
12. Ganna 
13. Gyepükaján 
14. Halimba 
15. Kislőd 
16. Kispirit 
17. Kolontár 
18. Külsővat 
19. Magyarpolány 
20. Marcalgergelyi 
21. Nagyalásony 
22. Nagypirit 
23. Nemeshany 
24. Nemesszalók 
25. Németbánya 
26. Noszlop 
27. Nyárád 
28. Nyirád 
29. Oroszi 
30. Öcs 
31. Pápadereske 
32. Pápasalamon 
33. Pusztamiske 
34. Somlóvecse 
35. Szőc 
36. Úrkút 
37. Vid 
38. Vinár 
II. Gazdálkodó szervezetek: 
1. BEO Kft. Nyirád, TSZ major 
2. Nagyalásony Táncsics MgTSz 
3. ORFK.GF. Híradástechnikai Szolgálat, Kabhegy 
4. Verga Rt. Kabhegy 
5. Veszprém Megyei Önkormányzat Szőci Intézete 
6. Zera Cristal Üvegipari Rt.  
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