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Tisztelt Lakosok! 
 
 

 
 Sajnálatos módon többször előfordul, hogy a hulladékszállítás során a gyűjtőedények sérülnek, 
eltörnek. Ezzel kapcsolatban olvashatnak alább egy tájékoztatót. Kérjük ennek tudomásulvételét!  

 
Ami az edény szabványosságát illeti: Magyarországon az elfogadott szabvány hulladéktároló edények 

tekintetében: MSZ EN 840-1:2013. 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 szabványnak nem 
megfelelő edények ürítése munka- és balesetvédelmi okokból sem biztonságos, mivel a 
rakodómunkásoknak napi szinten rengeteg edényt kell mozgatniuk. Amennyiben valaki nem a szabványnak 
megfelelő kukát használ, úgy az edényben, a szabványtól eltérés miatt keletkező esetleges sérülésért a 
társaság felelősséget nem vállal, azaz kárt nem térít. A szabvány száma egyébként az edényen fel van 
tüntetve. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 18. pontjában 
megfogalmazza a gyűjtőedény fogalmát: gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő 
edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, 
berendezés; 

A Ht. 42. § (1) bek. a) pontja egyértelműen kimondja, hogy a közszolgáltató kötelezettsége, az 
ingatlanhasználó által, a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött hulladék elszállítására 
terjed ki. 

Amennyiben az edény megsérül és az ingatlanhasználó megítélése szerint az edény megfelel az EN 840-
1:2013-as szabványelőírásoknak, ezáltal alkalmas a gépi ürítésre, úgy szíveskedjen a gyártó tanúsítványát 
megküldeni. Amennyiben a gyártó a szabványnak való megfelelést igazolni nem tudja, úgy az 
ingatlanhasználó a szabványos gyűjtőedény beszerzéséről haladéktalanul köteles gondoskodni, mert az 
ingatlanon felhalmozott háztartási hulladék engedély nélküli tárolása jogszabályellenes.   
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