
Tájékoztató a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról,  
melyet Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának a  

15/2021. (XI. 15.) számú, 
 2022. január 1. naptól hatályos rendelete tartalmaz  

 
Tisztelt balatonmáriafürdői ingatlantulajdonos! 

 

Településünk rendje és tisztasága, a hulladék kezelés, szállítás zavartalansága 

érdekében a 2022. január 1. napjától a következők szerint kérjük együttműködésüket. 

 

VEGYES TELEPÜLÉSI HULLADÉKGYŰJTÉS 
 

2022. január 1. napjától vegyes települési hulladékot az 

előfizetésnek megfelelő méretű, edénymatricával ellátott  

gyűjtőedényben lehet kihelyezni (zsákban nem!). 
 

Edénymatrica nélkül a szolgáltató nem szállítja el a hulladékot! 

 

Zsákban csak a gyűjtő edényzet mellé, az esetenként keletkező többlet hulladékot, ill. 

üdülőingatlanok esetében a szezonon kívüli időszakban keletkező hulladékot (október 

1. – március 31.) a szolgáltató logójával ellátott többlethulladékos zsákban lehet 

kihelyezni! 

 

Többlethulladékos zsák ára bruttó 413 Ft, értékesítő hely az alábbi: 

231. sz. Coop üzlet,                Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 5. 

 

Amennyiben az ingatlanhasználó más térfogatú vagy darab számú gyűjtőedényzet 

elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a szolgáltatóhoz kell bejelenti. A 

bejelentést évente egyszer, minden év január 31-ig lehet megtenni.  (elérhetőség: 

info@pelsokom.hu, postacím: PELSO-KOM Nonprofit Kft.8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3., 

nyomtatvány letölthető a www.pelsokom.hu oldalról) 

Lakóházak után éves, míg üdülőingatlanok után szezonális hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat köteles fizetni az ingatlanhasználó. Az ingatlanok rendeltetés módját az 
ingatlan-nyilvántartás adatai határozzák meg. Az ettől eltérő használatot a tárgyévet megelőző 
évben tett helyi adó bevallással lehet igazolni a szolgáltató felé tárgyév március 31-ig. 
 
Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, amennyiben az ingatlant legalább 6 
hónapig folyamatosan nem használják, és erről írásban előre nyilatkoznak a szolgáltatónak. 
A szüneteltetést az időszak végén leolvasott mérőóra-állásokon alapuló „nullás” közüzemi 
számlákkal (víz vagy villany) vagy a mérőóra állásokat tartalmazó hitelesített fényképpel (a 
fénykép dátum hitelesítése az aznapi kiadású újsággal való együtt fotózással történik) kell 
igazolni. Az ingatlant használaton kívülinek („nullás” fogyasztásnak) kell tekinteni akkor is, ha 
az ingatlan karbantartási és tisztántartási feladatok ellátása miatt, a mérőóra kezdő és záró 
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óraállása között 12 hónap alatt legfeljebb 2 m3 vízfogyasztás vagy maximum 50 kWh villamos 
energia fogyasztás mutatkozott. 
 

VEGYES CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS (PAPÍR, MŰANYAG, FÉM) 

 

Az elkülönített csomagolási hulladékot  120 vagy 240 literes sárga színű 

gyűjtőedényzetben, ill. a szolgáltató logójával ellátott sárga zsákban lehet csak 

kihelyezni. 
 

Más zsákban kihelyezett szelektív hulladékot a szolgáltató nem szállít el. A 

kartonpapírból készült nagyméretű dobozt lapra hajtogatva és kötegelve kell a szolgáltatónak 

átadni. 
 

Szállítási naponként 1 db sárga gyűjtőzsákot biztosít a szolgáltató térítésmentesen a 

gyűjtőedénnyel nem rendelkezők részére. Akinek az 1 db zsák nem elég, a többlethulladékos 

zsákot értékesítő üzletekben vásárolhatnak sárga feliratos zsákot bruttó 50 Ft/db 

egységáron.  
 

ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉS 

 

Az öblösüveg hulladék 60 vagy 120 literes zöld színű gyűjtőedényzetben vagy a 

zöld színű „ÜVEG” feliratú zsákban helyezhető ki.  

 

Síküveg, tükör, törött üveg nem helyezhető el az edényben vagy zsákban.Szállítási 

naponként 1 db zöld gyűjtőzsákot biztosít a szolgáltató térítésmentesen a gyűjtőedénnyel nem 

rendelkezők részére. Akinek az 1 db zsák nem elég, a többlethulladékos zsákot értékesítő 

üzletekben vásárolhat zöld „ÜVEG” feliratú zsákot bruttó 35 Ft/db egységáron. 
 

 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 

 

A zöldhulladékot elsősorban komposztálni szükséges. Amennyiben a házi 

komposztálás nem megoldható vagy kevésnek bizonyul, a zöldhulladék 60 vagy 

120 literes barna színű gyűjtőedényzetben vagy biológiailag lebomló zsákban 

gyűjthető.  
 

Az ágakat és nyesedéket 1 m x 0,3 m x 0,3 m -es kötegekben lehet kihelyezni. A 

szolgáltató logójával ellátott biológiailag lebomló zsák megvásárolható a 

többlethulladékos zsákot értékesítő üzletekben bruttó 200 Ft/db egységáron. Amennyiben az 

ingatlanhasználó nem a felsorolt módon gondoskodik a zöldhulladék átadásáról a szolgáltató 

nem köteles annak elszállítására. A begyűjtött zöldhulladékból komposztálási technológiával 

minősített, engedéllyel rendelkező komposzt készül, ezért nagyon fontos a hulladék 

tisztasága. 
 

LOMTALANÍTÁS 

 

A nagydarabos háztartási lomhulladék szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról és 

kezeléséről (lomtalanítás) minden évben 1 alkalommal a közszolgáltató az önkormányzattal 

előzetesen egyeztetett időpontban) házhoz menő lomhulladék szállítás keretében 

gondoskodik. A lomhulladék kihelyezésének időpontjáról az önkormányzat a helyben 

szokásos módon, (hivatalos honlapján, a közterületi hirdetőtáblákon, a helyi újságban), a 

lomtalanítás kezdése előtt legalább harminc nappal közzétett hirdetmény útján értesíti a 

lakosságot.  

 



 

A LOMHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT! 

A lomhulladék elszállítási igényt az önkormányzat által meghirdetett gyűjtési 
napot megelőző 5. munkanapig telefonon vagy a szolgáltató honlapján 

biztosított regisztrációs felületen kell bejelenteni a szolgáltatónak. 
 
A szolgáltató kizárólag az előre bejelentett szállítási igényt teljesíti, a kihelyezett, de 
előzetesen nem regisztrált lom elszállítását jogosult megtagadni. Aki szünetelteti a 
közszolgáltatást, az nem jogosult a lomtalanításra. 
 
Lomhulladékként nem lehet kihelyezni, és így a szolgáltató nem köteles elszállítani: 

- építési törmeléket, 

- épület felújításából, vagy építéséből kikerülő hulladékot, illetve megmaradt anyagot, 
- egyéb, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot (pl. bezsákolható vegyes települési 

hulladékot, textíliát, szelektíven gyűjtött hulladékot, növényi zöldhulladékot, 
ágnyesedéket), 

- ipari technológiai berendezések, mezőgazdasági, ipari tevékenységek hulladékát, 
vagy mellékterméket), 

- veszélyes hulladékot, 
- elektronikai hulladékot, 
- autóroncsot, gumiabroncsot, stb. 

 
A felsorolt hulladék típusokat a szolgáltató az ingatlan előtt hagyja, ilyen esetben a hulladék 
közterületről történő visszapakolásáról az ingatlantulajdonosnak a lomtalanítást követő 24 
órán belül gondoskodnia kell. 
 
A  meghirdetett lomtalanítás időpontján kívül (a közszolgáltatáson kívül) az ingatlan használója 

az ingatlanán használhatatlanná vagy feleslegessé vált lomhulladékának elszállítását a 

szolgáltatótól külön térítési díj ellenében megrendelheti. 

 
A közszolgáltató kizárólag csak az általa rendszeresített szabványos gyűjtőedényzetben 
(négyzet keresztmetszetű gyűjtőedényzet) okozott kárért felel, amennyiben a gyűjtőedényzet 
károsodását nem az ingatlanhasználó okozta azzal, hogy a gyűjtőedényzet teherbíró 
képességét meghaladó mennyiségű hulladékot helyezett el vagy a hulladék beleragad, 
belefagyott. ill. a hulladékot beletömörítették. Amennyiben a meghibásodás a 
szolgáltatónak nem róható fel (pl. nem szabvány gyűjtőedényzet használata), vagy a 
szabvány gyűjtőedényzet életkora az 5 évet meghaladta, a használhatatlan 
gyűjtőedényzet javítása vagy pótlása az ingatlantulajdonos kötelessége. 

 

 

Felhívjuk az ingatlanhasználók figyelmét, hogy minden típusú hulladékot a szállítási 

nap reggelén 7 óráig, éjszakai szállítás esetén este 18 óráig kell és lehet az ingatlan 

előtti közterületre kihelyezni. Fontos, hogy a kisebb utcákban is az ingatlan elé kell 

kihelyezni a hulladékot, a szolgáltató innen szállítja csak e, az utcasarkokra TILOS 

kitenni!  A hulladék nem az ingatlan előtti közterületre vagy a szállítási napok között 

történő kihelyezése szabálysértésnek minősül, a lakókörnyezet tisztaságát jelentősen 

rontja! 

A közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékok, pl építési hulladék, nagy mennyiségű és 
méretű zöldhulladék (fakivágásból), lomtalanítást követően keletkező lom hulladék díj 
ellenében beszállítható az Ordacsehi Nagytérségi Hulladékkezelő Központba (megközelíthető 
Szőlőskislak felől) vagy rendelhető 4,5 vagy 8 m3-es egyedi konténer a PELSO-KOM 
Nonprofit Kft-től a kontener@pelsokom.hu e-mail címen vagy a 30/905-5016 telefonszámon. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
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