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Figyelemmel a hulladékszállítási közszolgáltatást végző BMH Nonprofit Kft. közleményére 

összhangban a jelenlegi szabályozással a COVID-19 (koronavírus) járvány miatt elrendelt 

veszélyhelyzetben a kommunális hulladék gyűjtésével és tárolásával kapcsolatban az 

alábbiakat kérem: 

 

–  A hulladék közszolgáltatást igénybe vevő lakosok a keletkezett háztartási hulladékot 

továbbra is a biztosított hulladékgyűjtő edényzetben helyezzék el. Amennyiben 

alkalmanként több hulladék keletkezik, a többlethulladék tárolására a kifejezetten erre a 

célra megvásárolható gyűjtőzsákban elhelyezett hulladékot – a gyűjtőzsák esetleges 

kiszakadása esetére – dupla zsákban kell elhelyezni. Megfelelő csomagolás hiányában a 

közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását és egyben haladéktalanul értesíti a 

település jegyzőjét/polgármesteri hivatalát, amelynek kötelessége gondoskodni a 

hulladék csomagolásáról az ingatlanhasználó költségére. A csomagolás költsége az 

ingatlan használója részére kiszámlázásra kerül. 

 

A kommunális és szelektív hulladékgyűjtő edényeket, a zöld- és üveghulladék-gyűjtő 

zsákokat, időben, az ürítés napján reggel 6 óráig helyezzék ki. 

 

A potenciálisan fertőző hulladékot (pl. papír zsebkendő, szájmaszk, gumikesztyű, 

ételmaradék) zárt csomagolásban helyezzék ki a kommunális hulladék gyűjtésére 

szolgáló edényekbe. A kommunális gyűjtőtartályokba csak annyi hulladékot tegyenek, 

hogy a teteje lezárható legyen. 

 

–  Azon hulladék közszolgáltatást igénybe vevő lakosoktól, akik járványügyi elkülönítés, 

megfigyelés és ellenőrzés, valamint karantén alatt állnak, a fentieken túl az alábbiakat 

kérem: 

 

A keletkezett háztartási hulladékot zárt zsákban helyezzék el a hulladékgyűjtő 

edényben. Erre a célra a használt de tiszta műanyag zacskók is megfelelők. A 

hulladékgyűjtő zsákokat csomózással vagy megkötéssel kell lezárni, a hegyes és éles 

tárgyakat törés és átlyukasztás biztos eldobható tartályba kell csomagolni. Az önálló 

hulladékokat – pl. használt papír zsebkendő – nem szabad önmagában a hulladékgyűjtő 

edénybe dobni. 
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A fertőzések elkerülése érdekében a házi karanténban lévők mentesülnek a kötelező 

szelektív hulladékgyűjtés alól, a háztartásban keletkezett szelektív hulladékot – az 

üveghulladék kivételével – együtt kell gyűjteni a vegyes hulladékgyűjtő edényben. 

 

A maszkokat, zsebkendőket, gumikesztyűket és papírtörlőt használat után műanyag 

zsákban kell gyűjteni. Ezeket a zsákokat becsomózva (anélkül, hogy összenyomnák 

vagy összetömörítenék) kell a hulladékgyűjtő edényben elhelyezni. 

 

Különösen oda kell figyelni a gyűjtőedények megközelíthetőségének biztosítására. Mivel az 

esetleges fertőzés terjedését nagyban elősegítheti, ha a zárt csomagolás sérül, ezért tegyenek 

meg mindent annak érdekében, hogy a gyűjtőedények ne boruljanak ki, azok tartalmához 

illetéktelenek ne férjenek hozzá. A kihelyezett gyűjtőedényekből guberálni tilos! 

 

Az ürítéseket követően a gyűjtőedényeket lehetőleg mossák, fertőtlenítsék ki. 

 

A települési szilárd hulladékkal összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba 

ütköző magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki a gyűjtőedényben egyéb olyan 

hulladékot tárol, ami a gyűjtéssel foglalkozó közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, élet 

vagy testi épségét veszélyezteti. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző 

magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság 

szabható ki, amely megismételhető. 

 

Aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt 

lerakóhelyen rak le vagy helyez el – valamint aki a kihelyezett hulladék gyűjtőedény tartalmát 

a földre szórja – szabálysértést követ el. A pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, 

legmagasabb összege százötvenezer forint. 

 

 

Felsőzsolca, 2020. április 2. 

 

 

 SZARKA TAMÁS 

 polgármester 


