
Általános közszolgáltatási feltételek 

 

A jelen általános közszolgáltatási (szerződéses) feltételek az irányadóak a ZV Zöld Völgy 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. által ellátott szolgáltatási területen (A települések listája a 9. 

pontban található) a települési hulladékkal – a háztartási és háztartási hulladékhoz hasonló 

szilárd hulladékkal -, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladékkal végzett hulladékkezelési 

közszolgáltatásra vonatkozóan, egyrészről a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

(3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1., képviselője: Sztupák Péter ügyvezető,  

KÜJ: 103 212 667; KTJ: 102 451 862; OTP bankszámla száma: 11734152-20034742-

00000000, honlap: www.zoldvolgy.hu, telefon: 48/799-300) mint közszolgáltató  

(a továbbiakban: közszolgáltató), másrészről 

 

az ingatlanhasználó közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszonyra azzal, hogy 

2016. április 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának számlázása és beszedése a 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban Koordináció 

Szerv) feladata. 

 

1. Az ingatlanhasználó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) és a helyi önkormányzat rendelete rendelkezéseinek értelmében jogosult és köteles 

igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást. A magánszemély ingatlanhasználó 

és a közszolgáltató között, a jelen általános szolgáltatási feltételekkel szabályozott 

jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételét, az első felajánlásának ténye, költségvetési 

szervek és gazdálkodó szervezetek esetében külön, papír alapú szolgáltatási szerződés 

hozza létre. 

 

A közszolgáltató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulással kötött közszolgáltatási szerződés szerint vállalja, hogy a magánszemély 

háztartásából és költségvetési szerv működéséből származó háztartási hulladék, 

illetőleg gazdálkodó szervezet (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó, ide nem értve a költségvetési szervet) 

háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más 

hulladék elszállítását folyamatos rendszerességgel, meghatározott gyakorisággal végzi 

– minimum heti egy alkalommal, emelt házas lakóterületen hetente legalább kétszer, - 

az előzetesen közzétett járatterv, illetve a hatályos jogszabályban foglaltak szerint. 

A közszolgáltató vállalja, hogy amennyiben a járatterv szerinti szállítási napon 

valamilyen oknál fogva a szállítás kimarad, úgy azt legkésőbb a következő szállítás 

alkalmával pótolja úgy, hogy az előfizetésnek megfelelően dupla mennyiséget hoz el. 

 

Közszolgáltatás kezdő napja: 2014. október 1. 

Közszolgáltatás utolsó napja: 2024. szeptember 30. 

Ürítési gyakoriság: az adott önkormányzat helyi rendelete, illetve egyéb jogszabályi 

előírások szerint. 

 



Ügyfélszolgálat:  3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.,  

tel.: 48/799-300, e-mail: ugyfelszolg@zoldvolgy.hu,   

            

Ügyfélpont:  3600 Ózd, Zrínyi út 5/A,  

e-mail: ugyfelszolg.ozd@zoldvolgy.hu,  

 

A begyűjtéshez rendszeresített azonosító chippel ellátott szabvány begyűjtő edényt a 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás a 

természetes személy ingatlanhasználók részére ingyenesen biztosítja. A 

rendeltetésszerűen használt gyűjtőedény szükség szerinti javítását, cseréjét és esetleges 

pótlását a Társulás és az ingatlanhasználó közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv 

szabályozza. Nem természetes személy ingatlanhasználók a Közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos, saját tulajdonú, vagy bérelt 

edényzetben, illetve azonos űrmértékű zsákban helyezhetik ki hulladékukat. 

Nem természetes személy ingatlanhasználók esetében a Közszolgáltató vállalja a 

meglévő (ingatlanhasználók tulajdonában lévő, vagy bérelt) edényzetek chippel történő 

ellátását. 

A szabvány gyűjtőedények és az edények közvetlen környezetének tisztántartásáról az 

ingatlanhasználó köteles gondoskodni. Kivétel a közszolgáltató által az ürítés során 

kiszóródott hulladék, amelynek összegyűjtéséről a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

2. Az ingatlanhasználó vállalja, hogy a gyűjtési napokon a hulladékgyűjtő szabvány 

gyűjtőedényzetet olyan helyen tárolja, hogy annak ürítése az időjárási viszonyoktól 

függetlenül megoldható legyen. A szabvány gyűjtőedényzet ürítési helyre történő ki- és 

behelyezése az ingatlantulajdonos feladata, kivéve azokat a helyeket, ahol a 

szolgáltatást igénybe vevő a közszolgáltatóval kihordási díjban állapodott meg. 

Az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött hulladékot az elszállítás napján reggel 6.00 óráig 

kell az ingatlanhasználónak a fentiek szerint elhelyezni az ingatlan előtti útszakasz 

melletti közterületen - a gyűjtőjárattal nem megközelíthető helyen az Önkormányzat 

által kijelölt gyűjtőponton - oly módon, hogy a közlekedés biztonságát ne 

veszélyeztesse és a közterületet ne szennyezze. 

Ha a szabvány edényben elhelyezett hulladék összetömörödött, vagy befagyott, akkor 

az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé tenni. A hulladék nem 

tartalmazhat olyan tárgyat, amely a begyűjtést, ürítést végző berendezéseit 

megrongálhatja. A nem megfelelően kihelyezett bármely hulladék elszállítását a 

közszolgáltató megtagadhatja. A hulladékot természetes személy ingatlanhasználó 

esetén a Társulás által ingyenesen rendelkezésre bocsátott, vegyes hulladék esetében 

egyedi azonosító jellel ellátott edényzetben kell kihelyezni. Többlethulladék kizárólag 

a Koordináló Szervtől vásárolt zsákban helyezhető ki. Nem természetes személy 

ingatlanhasználó a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos, saját 

tulajdonú, vagy bérelt edényzetben, vagy azonos űrmértékű zsákban helyezheti ki a 

hulladékát.  

Amennyiben a szállítás valamilyen oknál fogva nem teljesült, az ügyfél köteles egy 

héten belül az ügyfélszolgálat, vagy ügyfélpont felé jelezni azt, amennyiben a következő 
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alkalommal az előfizetéshez képest dupla mennyiségű hulladék elszállítására igényt 

tart. 

 

A Szolgáltató által felajánlott, egyedi azonosítóval ellátott edényzetek mérete: 

- egyfős háztartások esetében: 60 / 120 liter 

-  egyéb háztartások esetében 120 / 240 liter 

Társasházak/lakásszövetkezetek esetében az albetétek/lakások száma alapján 

770/1100 literes edények kerülnek kihelyezésre 

 

3. A közszolgáltató a háztartási hulladék, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű 

és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék elszállítását, az adott településen 

érvényben lévő egységnyi ürítési díjtételek és a Ht. közszolgáltatási díjra vonatkozó 

szabálya szerint meghatározott díj ellenében végzi. Az egységnyi díjak a honlapon és 

az ügyfélszolgálatokon megtekinthetők. A közszolgáltatási díj számlázását és 

beszedését 2016. április 1-jétől a Koordináló Szerv végzi. 

A díj az évenkénti egyszeri lomtalanítás és a házhoz menő szelektív gyűjtés költségét is 

tartalmazza. A fizetendő közszolgáltatási díj egytényezős díj esetében a szabvány 

edényzet egyszeri ürítési díjának és az ürítés gyakoriságának szorzata. Az ürítési 

gyakoriságon az egytényezős díj alkalmazása esetében az adott időszakra eső ürítési 

járatot kell érteni. 

4. A számlázás magánszemély ingatlanhasználók esetében az önkormányzati címlista és 

az adatrögzítő lap, vagy edényzetet választó nyilatkozat, gazdálkodó szervezetek 

esetében a szolgáltatói szerződés alapján történik. A számlázás időszaka: 2017. január 

1-jétől negyedévente utólag történik.  

 

5. A közszolgáltatást érintő bármely változás esetén az ingatlan használója 8 naptári napon 

belül e tényt a közszolgáltatónál írásban köteles bejelenteni és az ehhez kapcsolódó 

kötelezettségének (pl. lakcímváltozás, /elsősorban üdülős ingatlanok/, tulajdonos 

változása, elhalálozás/örökösök, időszakos használat, lakatlanság igazolása, 

tevékenység megszüntetése) eleget tenni. 

 

6. A Ht. rendelkezései szerint a közszolgáltató az ingatlanhasználó személyi adatait (név, 

cím) a számlázott és fizetett díj összegét kezelheti, a közszolgáltatás szervezése, a 

szolgáltatási szerződés teljesítése, ennek keretében a közszolgáltatási díj igényének 

érvényesítés érdekében (ez esetben kiegészítve a díjtartozásra vonatkozó adatokkal), 

szükség esetén alvállalkozója/megbízottja, NAV számára a jelzett felhasználási célból 

átadhatja. Az adatkezelés időtartama legfeljebb a szerződés lejártáig (igénybevételéig), 

illetve díjtartozás esetén a díjtartozás teljesítésének időpontjáig terjed. (A 

Közszolgáltató kizárólag a 2016. március 31-éig kiszámlázott díjak vonatkozásában 

intézkedik, ezt követően a beszedés a Koordináló Szerv feladata.) 

 



7. A szerződéses feltételek módosítására a felek megállapodása alapján, illetve a 

vonatkozó jogi szabályozás változására tekintettel a közszolgáltató részéről egyoldalúan 

bármikor sor kerülhet. A szerződésnek az ingatlanhasználó részéről történő 

felmondására az ingatlan tulajdonosváltása esetén, gazdálkodási tevékenység 

megszüntetése esetén kerülhet sor az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatóhoz 

intézett írásbeli nyilatkozat alapján, a megjelölt jövőbeni időponttól, legfeljebb a 

bejelentés hónapjának első vagy 15. napjától, illetve (szüneteltetés esetén) az 

önkormányzati rendeletben szabályozott módon. 

 

8. A szolgáltatási terület települései: Abod, Aggtelek, Alacska, Alsódobsza, Alsószuha, 

Alsótelekes, Alsóvadász,  Arló, Arnót, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, Bélapátfalva, 

Berente, Berzék, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Bőcs, Borsodbóta, 

Borsodnádasd, Csokvaomány, Damak, Debréte, Dédestapolcsány, Dövény, Domaháza, 

Dubicsány,  Edelény, Égerszög, Farkaslyuk, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes, 

Galvács, Gesztely, Gömörszőlős, Hangony, Hegymeg, Hernádkak, Hidvégardó, Imola, 

Izsófalva, Jákfalva, Járdánháza, Jósvafő, Kazincbarcika, Kánó, Kelemér, Kissikátor, 

Komjáti, Kondó, Kurityán, Lak, Ládbesenyő, Lénárddaróc, Martonyi, Mályi, Mályinka, 

Meszes, Muhi, Múcsony, Nagybarca, Nagycsécs, Nekézseny,  Nyékládháza, Onga, 

Ormosbánya, Ózd, Parasznya, Perkupa, Putnok, Radostyán, Ragály, Rakaca, 

Rakacaszend, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony, Sajógalgóc, Sajóecseg, 

Sajóivánka, Sajókaza, Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólászlófalva, Sajómercse, 

Sajóvámos, Sajóvelezd, Sáta, Selyeb, Serényfalva, Sóstófalva, Szalonna, Szendrő, 

Szendrőlád, Szikszó, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, 

Szuhogy, Tardona, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornanádaska, Tornakápolna, 

Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Uppony, Újcsalános, Vadna, Varbó, Varbóc, 

Viszló, Zádorfalva, Zubogy 

A jelen általános szerződési feltételekkel nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.), 

valamint az adott települési önkormányzat vonatkozó rendelete az irányadóak. A lakossági 

díjak tekintetében a Miniszter rendeletéig a vonatkozó önkormányzati rendelet 2012. 04.14-én 

hatályos díjszabását, a gazdálkodó szervezetek tekintetében a vonatkozó önkormányzati 

rendelet 2012. december 31-én hatályos díjszabását a Ht-ben szabályozott eltéréssel kell 

alkalmazni. 
 

Kazincbarcika, 2017. január 2. 

 

 ZV Zöld Völgy 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

közszolgáltató 


