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1. Ki jogosult 60 literes hulladékgyűjtő edény igénylésére? 

60 literes edényt az kaphat, aki átvételkor bemutatja a jegyző által kapott igazolást, amelyben szerepel, hogy egy fős háztartásban 

él, vagy olyan kétfős háztartásban, ahol legalább az egyik fő betöltötte a 70. életévét. 

2. Ki jogosult 80 literes hulladékgyűjtő edény igénylésére? 

A Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft., mint közszolgáltató 80 literes edényt nem oszt a térség lakói számára. 80 literes edény abban 
az esetben fogadható el, ha azt az ingatlan használó névre szóló számlával tudja igazolni, illetve Önkormányzati vásárlás esetén 

jegyzői igazolás bemutatásra kerül.  Ebben az esetben a meglévő edényzetre sorszámmal ellátott matrica kerül a nyilvántartásba 
vétel érdekében.  

3. Ki jogosult 120 literes hulladékgyűjtő edény igénylésére? 

Az 1. és 2. pontban felsoroltak kivételével, minden más esetben 120 literes edényzet kerül kiosztásra a térségben élő lakosok 
számára.  

4. Mennyibe kerül az új hulladékgyűjtő edény? 

Az edény európai uniós finanszírozású projekt keretében került beszerzésre, ennek következtében minden lakos számára a Társulás 

tulajdonát képző edényzet ingyenesen kerül kiosztásra, azonban mindenki köteles annak épségéről, rendeltetésszerű használatáról 
gondoskodni. 

5. Mennyit kell fizetni az egyes méretű edények ürítése után? 

A díjak településenként eltérőek lehetnek, amelyet az Önkormányzatok rendeletei határoznak meg. Minden település díjszabása a 
Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. honlapján megtekinthető. www.zhk.hu 

6. Miért szükségesek a hulladékgyűjtő edényzetek cseréje? 

A régi edények sok esetben nem szabványosak, elhasználódott, rossz állapotúak. Ennek következtében a Hernád Völgye és Térsége 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által az „új Széchenyi terv Környezet és Energia Operatív Program” támogatási 
rendszere kapcsán új edények kerültek beszerzésre. A projekt során beszerzett hulladékszállító járművekhez ezek az új edények 

illeszkednek technológiailag, ezen edényezettel biztosított a hulladékürítés biztonsága.  

7. Mikor vehetem át a hulladékgyűjtő edényzetet? 

Minden településen előre meghatározott és kihirdetett osztási napok állnak majd rendelkezésre a lakosok számára az edényzetek 

átvételére. Ezen időpontok az Önkormányzatok és a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. honlapján is olvashatóak lesznek, továbbá a 
településen, plakátokon és szórólapokon is tájékozódhatnak a lakosok. 

8. Hogyan vehetem át hulladékgyűjtő edényzetet? 

Az átvételhez szükséges személyes okmányok: személyigazolvány, lakcímkártya és adóazonosító kártya. 

9. Ha nem tudom átvenni személyesen az edényzetet, mi a teendő? 

Amennyiben valaki nem tud személyesen megjelenni az osztások időpontjában, akkor a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. és az 
Önkormányzatok honlapján elérhető meghatalmazás kitöltésével más személy is átveheti az edényzetet. 

10. Kinek a tulajdona a hulladékgyűjtő edény? 

 A hulladékgyűjtő edény nem kerül a lakos tulajdonába, az a Társulás tulajdona, a lakos felelős érte, bérbe nem adhatja, használatát 

másnak át nem engedheti. 
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