


















1. függelék a 9/2019. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 

 

KÉRELEM 

 

 

Alulírott .................................................................................. (név) ................................................................ 

.............................................................................. szám alatti lakos kérem a Hövej 

…….......................................................... szám alatti ingatlanra a kommunális hulladék szállítás 

szüneteltetését. 

 

A szünetelés kezdő időpontja: ……………………………....... 

A szünetelés befejező időpontja: ……………………………...  

 

Kijelentem, hogy a fent megnevezett ingatlan üresen áll, azt életvitelszerűen nem lakják. 

 

 

Kelt: 

 

 ……………………………………. 

 Aláírás 

 



2. függelék a 9/2019. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 

 

ADATBEJELENTŐ LAP 

 

 

Alulírott ............................................................................................... (név) települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötése / módosítása céljából az alábbiak szerint 

nyilatkozom. 

 

A közszolgáltatással érintett ingatlan megnevezése: 

A) A igénybe vevő megnevezése és azonosító adatai:  

 

1.) Magánszemély adatai: 

 

Név: ………………………………………………………. 

 

Lakcím: …………………………………………………… 

 

 

2.) Gazdálkodó szervezet, intézmény, társasház stb. adatai. 

 

Név: ………………………………………………………. 

 

Székhely: ………………………………………………….. 

 

Telephely: ………………………………………………… 

 

Értesítési cím: ……………………………………………. 

 

Adószám: ………………………………………………… 

 

 

 

B.) Hulladékgyűjtő edény (Kérjük a megfelelő adatot az edénymérethez számmal beírni!) 

60 literes …………. db 

80 literes …………. db 

110 literes …………. db 

120 literes …………. db 

240 literes …………. db 

1100 literes …………. db 

 

 

 



2 

 

 

 

C.) A fizetés módja: (Kérjük a megfelelőt aláhúzással megjelölni!) 

átutalással 

közszolgáltató által megküldött csekken 

 

Vállalom, hogy lakcímem megváltozása, elköltözésem, ingatlanom elidegenítése, az ingatlan 

használatának szünetelése, a tárolóedény, illetve annak számában történő megváltozása esetén 

ennek tényét 8 napon belül, írásban bejelentem a közszolgáltatónak. 

 

 

Kelt: 

 

 ……………………………………. 

 Aláírás 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZÖLDUDVAROK 

MŰKÖDÉSE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről 

 

Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék 

mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért részükre a 

Zöldudvarok szolgáltatásainak igénybe vétele a kvóta erejéig ingyenes. 

A Zöldudvarokba történő hulladék beszállításának tényét rögzítjük és nyilvántartásban 

vezetjük, hogy Társaságunk megfelelő módon ellenőrizhesse, valóban a lakosság részéről 

veszik-e igénybe a szolgáltatást, szem előtt tartva a lakosság igényeit, gazdasági és 

kapacitásbeli szempontokat. 

A hulladék átadója a Társulás területén élő természetes személy lehet, amely személy, 

illetve családtagja: 

 rendelkezik a Közszolgáltatóval megkötött hulladékszállítási szerződéssel/fizet 

hulladékszállítási díjat, 

 nincs fennálló díjtartozása a Közszolgáltatóval szemben,  

 megfelelő módon tudja igazolni lakhelyének címét. 

A Zöldudvarokban megfelelő informatikai infrastruktúrával rendelkezünk, mely 

megkönnyíti a fent említett feltételek teljesülését. 

A hulladék-nyilvántartó programon belül ellenőrizhető, hogy a hulladék beszállítója 

valóban Ügyfelünk-e, rendelkezik-e szerződéssel, van-e fennálló díjtartozása, az alábbi 

szempontok figyelembe vétele mellett: 

1. A beszállító lakcímét lakcímkártyával igazolja, meglétének ellenőrzése (egy 

szemétszállítási szerződéshez egy leadási csomag ajánlható), a cím alapján tudjuk 

hozzákötni szerződéssel rendelkező háztartáshoz 

2. Nyilvántartó program segítségével történő beazonosítás: 

2.1. A szerződés meglétének ellenőrzése 

2.2. Díjtartozás fennállásának kizárása (díjtartozást mutató, de a tartozást rendezését 

megkezdett ügyfeleink a hulladékot elhelyezhetik) 

2.3. A nyilvántartó program segítségével az igénybe vehető kvóta kihasználtságának 

ellenőrzése 

3. A lakossági igényeket figyelembe véve a hulladék beszállításához mások segítsége is 

igénybe vehető (pl. autóval nem rendelkező vagy idős hozzátartozó esetében).  

Az azonosításhoz azonban szükséges a személyes jelenlét, valamint a lakcímkártya. 

4. Javasoljuk a lakosság részére, hogy a Zöldudvar megválasztásánál a lakóhelyéhez 

legközelebbi átvevőhelyet vegyék igénybe, figyelembe véve azok nyitvatartási idejét. 

5. Díjtartozás esetén, a Zöldudvarban hulladék elhelyezése, türelmi idő figyelembe vétele 

nélkül, nem engedélyezhető (rendeletben szabályozni szükséges) 

6. Esetleges díjtartozás rendezésére a Zöldudvarban is lesz lehetőség. 

7. Társasházak lehetőségei: 

7.1. A társasházak hulladéklerakási kvótája az informatikai modulon belül ellenőrizhető, 

szerződéshez köthető, de lakásonként értendő. 

7.2. A jogosultság ellenőrzésére a lakcímkártya, vagy igazolás a közös képviselőtől. 



7.3. Díjtartozást mutató Társasházak esetében a rendesen fizető lakókkal sem áll 

módunkban kivételt tenni, így ők a hátralék rendezéséig nem helyezhetnek el 

hulladékot. 

 

8. Térségünkben a gyorsan változó albérlők, a lakás tulajdonosának, kvótájának terhére 

helyezhetnek el hulladékot, meghatalmazás bemutatása mellett. 

9. Üdülőingatlanon a csökkentett díjat fizető ügyfeleink a hulladékszállítási szerződésének 

megfelelően arányosított kvóta szerint helyezhetik el hulladékukat. 

10. Lakatlan ingatlanról nem fogadunk hulladékot. 

 

 

 

 

 

Zöldudvarok nyitvatartási ideje: 

 

1. Sopron, Harkai domb: Kedd –Csütörtök – Szombat: 11-18h 
2. Sopron, Pozsonyi út: Hétfő – Szerda – Péntek: 7 – 15h 
3. Kapuvár: Kedd – Csütörtök – Szombat: 11 -18h 
4. Fertőszentmiklós: Hétfő – Szerda: 11 – 18h 
5. Fertőd: Kedd – Csütörtök – Szombat: 11 -18h 
6. Nagycenk: Hétfő – Szerda - Péntek: 11 – 18h 

 
A Zöldudvarok elérhetőségei: 

 

Harkai u. Zöldudvar 99/200-139 

Pozsonyi u. Zöldudvar 99/200-138 

Nagycenk Zöldudvar 99/200-137 

Fertőszentmiklós Zöldudvar 99/200-136 

Fertőd Zöldudvar 99/200-135 

Kapuvár Zöldudvar 99/200-134 

  



ZÖLDUDVAROKBAN BEFOGADHATÓ HULLADÉKOK 

HULLADÉK FAJTÁK 
 

     EDÉNYZET 

 

ALKALMANKÉNT 

LEADHATÓ 

MENNYISÉG 

LERAKÁSI 

LEHETŐSÉG 

ÉVENTE EWC 

KÓD 

MEGNEVEZÉS 

13 02 05 Ásványi olaj alapú, 

klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, 

hajtómű-, és kenőolaj 

 

200l-es hordó 

 

7 kg 

 

2 13 02 06 Szintetikus motor-, 

hajtómű-, és kenőolaj 

 

200l-es hordó 

13 02 07 Biológiailag könnyen 

lebomló motor-, 

hajtómű-, és kenőolaj 

 

200l-es hordó 

15 01 01 Papír és karton 

csomagolási 

hulladékok 

 

 

5 m3-es konténer 

 

50 kg 

 

6 

20 01 01 Papír és karton 

15 01 02 
Műanyag 

csomagolási hulladék 

1100l-es 

hungarocell tároló 

zsák 

 

20 kg 

 

12 

  

15 01 04 

Fém csomagolási 

hulladék 

240l hulladéktároló 

edény 

 

20 kg 

 

12 

 

15 01 05 

Vegyes összetételű 

kompozit csomagolási 

hulladékok 

 

1100 l-es konténer 

 

1 m3 

 

12 

15 01 06  
Egyéb kevert 

csomagolási hulladék 
1100 l-es konténer 20 kg 4 

 

15 01 07 

 

Üveg csomagolási 

hulladék 

1100 l-es konténer 30 kg 12 

15 01 09 
Textil csomagolási 

hulladékok 

Használtruha gyűjtő 

edényzet 
Nem hulladékként  

16 01 03 
Termékként nem 

haszn. gumiabroncsok 
 5 db 2 



17 01 0 1 Beton 
6m3-es nyitott 

konténer 
1 m3 1 

17 01 07 

Beton tégla cserép és 

kerámia frakció, vagy 

azok keveréke 

 

 

6 m3-es nyitott 

konténer 

 

 

 

1200 kg / 1 m3 

 

 

 

1 

17 01 02  Tégla 

17 01 03 Cserép és kerámiák 

 17 08 02 
Gipsz alapú 

építőanyag 

17 09 04 
Kevert építkezési és 

bontási hulladékok 

 

17 02 02  

 

Üveg  

6 m3-es konténer 

 

10 kg 

 

1  

2 01 02 

 

Üveg 

 

20 01 25 

 

 

Étolaj és zsír 

 
 

 

60 l-es hordó 

 

 

5 l 

 

 

12 
 

20 01 26 

 

 

Olaj és zsír 

 

 

 

 

20 01 33 

Elemek és 

akkumulátorok, 

amelyek között a 16 

06 01, 16 06 02 vagy a 

16 06 03 azonosító 

kóddal jelölt elemek 

és akkumulátorok is 

megtalálhatóak 

 

Egyéni speciális 

(veszélyes anyag 

tároló konténer) 

 

30 kg 

 

2 

20 01 34 

Elemek és 

akkumulátorok, 

amelyek különböznek 

a 20 01 33-tól 

16 06 01 Ólomakkumulátorok 

20 01 35 

Veszélyes anyagokat 

tartalmazó, kiselejt. 

elektromos és 

elektronikus berend. 

Veszélyes anyag 

tároló 
50 kg 1 



20 01 36 

Kiselejtezett 

elektromos és 

elektronikus 

berendezések 

 

12m3-es alacsony, 

görgős, zárt 

konténer 

 

50 kg 

 

 

2 

 

09 01 10  

Egyszer használatos 

fényképezőgép 

(áramforrás nélkül) 

09 01 11 

Egyszer használatos 

fényképezőgép, 

amely a 16 01 01, a 16 

01 02 vagy a 16 01 03 

azonosító kóddal 

jelöltekhez tartozó 

áramforrást is 

tartalmaz 

09 01 12 

Áramforrást is 

tartalmazó, egyszer 

használatos 

fényképezőgép 

20 01 39 Műanyagok 

12 m3-es zárható 

fedelű görgős, 

alacsony falú 

konténer 

 

20 kg 

 

2 

20 01 40 Fémek 

 

6 m3-es nyitott 

görgős 

 

1 m3 

 

2 

17 04 01 
Vörösréz, bronz, 

sárgaréz 

17 04 02 Alumínium 

17 04 03 Ólom 

17 04 04 Cink 

17 04 05 Vas és acél 

17 04 06 Ón 

17 04 07 Fémkeverékek 

20 02 01 Biológiailag lebomló 

csak a soproni és a 

fertőendrédi 

komposztáló 

telepen lehet 

elhelyezni 

 

 

 

 

20 03 07 Lom hulladék 24m3-es lefedhető 300 kg 4 

 


