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  MÁZA 

  Pecze Gábor 

 

Iktatószám: DK-27-3-41-1/K-2/2022 

Válasz esetén kérjük, hivatkozzon levelünk iktatószámára. 

 

Tárgy: Tájékoztatás 

 

Tisztelt Polgármester Úr!! 

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. az alábbiakról kíván tájékoztatást nyújtani a szabványos 

tárolóedények használatával kapcsolatban. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 18. 

pontjában megfogalmazza a gyűjtőedény fogalmát: szabványos mérettel rendelkező 

hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés 

céljából üzemeltetett eszköz, berendezés. 42. § (1) bekezdés a) pontja pedig egyértelműen 

kimondja, hogy a közszolgáltató kötelezettsége, az ingatlanhasználó által, a 

szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítására terjed ki. 

 

Magyarországon az elfogadott szabvány hulladéktároló edények tekintetében: MSZ EN 

840-1 

 

Ez a szabvány felel meg azoknak az EU normáknak, amelyek a hulladékszállító járművek és a 

gépi ürítésre alkalmas edények különböző paramétereit hangolják össze hosszú távon. A 

szervezett hulladékszállítási közszolgáltatással ellátott ingatlanhasználók számára pedig 

a vonatkozó jogszabályok értelmében a szabványos tárolóedények használata kötelező 

(a szabvány száma az edényen fel van tüntetve). A szabványnak nem megfelelő edények 

ürítése munka- és balesetvédelmi okokból sem biztonságos, mivel a rakodómunkásoknak napi 

szinten rengeteg edényt kell mozgatniuk. 

 

Szabványnak megfelelő edények (60-80-120-240 liter): 

• fésűs ürítő szerkezettel üríthetők; 

• anyaguk UV-, hideg-, meleg- és vegyszerálló; 

• csendes, tömörgumi kerekekkel van ellátva; 

• az edények megfelelnek az EU zajvédelmi előírásainak; 

• felhasználóbarát; 

• gyűjtőedényen megtalálható az EN 840-1 szabvány jelölése, űrtartalom és súly 

korlátozással. 

 

 

 



 

 
 

 

Nem szabvány edények (50-70-90-110 liter): 

• kör keresztmetszetű, kerék nélküli edények; 

• fésűs ürítő szerkezettel nem üríthetők; 

• fémből vagy gyengébb minőségű műanyagból készülnek; 

• fedelük csak egy ponton illeszkedik; 

• gyakoribb a sérülés, rongálódás, horpadás, törés veszélye; 

• gyűjtőedényen nem található semmilyen szabvány jelölése. 

 

Azok az ingatlanhasználók, akik 2022. november 1-jén 70, 90 vagy 110 liter űrtartalmú 

hulladéktároló edényre vonatkozó közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, a szerződésük 

megszűnéséig vagy a gyűjtőedény cseréjéig nem kötelesek szabványos tárolóedény méretre 

váltani. 

 

A település hulladékos önkormányzati rendelete vélelmezett edényméretként 110 literes 

gyűjtőedényt jelöl meg. Az alkalmazott ürítési díjak a 110 és 120 literes edényméretre 

vonatkozóan megegyeznek. 

Kérjük, hogy a rendeletet fentieknek megfelelően módosítani szíveskedjenek. 

 

Pécs, 2022. október 19. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

Gálfi Andrea 

szolgáltatási koordinációs vezető 
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