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SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 
 

11/2003. (V. 27.) számú 
 

r e n d e l e t e 
 

a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról 

 
(egységes szerkezetben) 

 
 
Sárospatak város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról alkotott 2000. 
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a köztisztasággal és a települési 
szilárdhulladékkal összefüggı tevékenységekrıl szóló I/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes 
rendelet, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzıdésrıl 
szóló 241/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) számú Korm. 
rendelet, a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának 
szabályairól és egyes feltételeirıl szóló 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet, a 
hulladékgazdálkodási bírság mértékérıl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 
szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeirıl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, a jegyzı 
hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérıl szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet, a 
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrıl 
szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet, valamint a települési szilárdhulladék kezelésére 
szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes mőszaki 
szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet elıírásait is figyelembe véve – a 
kommunális hulladék összegyőjtésérıl, elszállításáról, elhelyezésérıl, a következı rendeletet 
alkotja: 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) Sárospatak Város Önkormányzata a települési szilárdhulladék győjtésérıl, szállításáról, 
ártalmatlanításáról és kezelésérıl és ezen tevékenységek ellátásáról helyi közszolgáltatás útján 
gondoskodik. 
 
(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság, a közegészségügy biztosítása, 
valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelezı közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható folyamatos és biztonságos ellátása, a 
tevékenység ellenırizhetısége. 
 
(3) Az önkormányzati rendelet területi hatálya kiterjed Sárospatak város közszolgáltatásba 
bevont a 2. §-ban részletezett területére. 
 
(4) A közszolgáltatásba bevont területen lévı valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa 
vagy használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos, fogyasztó), az ingatlanán keletkezı 
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települési szilárdhulladék győjtésérıl és annak a begyőjtésére feljogosított és engedéllyel 
rendelkezı hulladékkezelınek történı átadásáról, az e rendeletben meghatározott módon 
köteles gondoskodni. 
 
(5) A közterületek használatát, tisztántartását, valamint az állattartás szabályait külön rendelet 
tartalmazza. 
 
(6) A település közszolgáltatással ellátott területén a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 
kötelezı helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos jelleggel a többségi önkormányzati 
tulajdonra alapított Zempléni Z.H.K. Hulladékkelezési Közszolgáltató Kft. (3910 Tokaj, 
Rákóczi u. 54.) jogosult 2003. január 1-tıl. 
1A szilárd kommunális hulladék a MENTO Kft. által mőködtetett és az Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi Felügyelıség határozatával engedélyezett bodrogkeresztúri 0172. hrsz-ú 
„Führer” bánya és alternatív-helyettesítı jelleggel a girincsi 012. hrsz-ú ingatlanon  
üzemeltetett síkvidéki jellegő települési szilárd hulladéklerakó megnevezéső kommunális 
hulladéklerakókba (depókba) kerül elhelyezésre. 
 
(7) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása érdekében együttmőködik a 
Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft.-ben érdekelt más önkormányzatokkal. 
Az együttmőködés tartalmát és feltételeit külön szerzıdés rögzíti. 
 
 

2.§ 
 
(1) Az Önkormányzat a város területén - e rendeletben meghatározottak szerint - a helyi 
települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás keretében biztosítja a települési 
szilárdhulladék győjtését, elszállítását és elhelyezését. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatások közül a háztartási szilárdhulladék-kezelési 
közszolgáltatással ellátott terület: a városközponti belterülete, az egyéb belterületekbıl 
Apróhomok és Halászhomok, valamint a külterületi lakott helyek közül Rózsás. 
 
 

3. §. 
 
A hulladékszállítási közszolgáltatással ellátott területen lévı lakás tulajdonosa, használója a 
lakásnál keletkezı települési szilárdhulladék elhelyezésérıl az e rendeletben meghatározott 
módon – kötelezı közszolgáltatás igénybevétele útján – köteles gondoskodni, ha a jogszabály, 
vagy hatósági határozat eltérıen nem rendelkezik.  
 
 

Értelmezı rendelkezések 
 

4. §. 
 

E rendelet alkalmazása szempontjából 
 
a./ Közterület: ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet 
/közút, járda, tér, közpark/ továbbá az építmények közhasználatra átadott része /épületárkád 
alatti járda, alul- és felüljáró/. 
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b./ Köztisztasági szolgáltatás /a továbbiakban szolgáltatás/: megrendelés, illetıleg megbízás 
alapján a közterületek tisztán tartása, valamint a települési szilárdhulladék kezelése, továbbá 
az R.8. §. a./, b./ és c./ pontjában említett szervezetek hulladék ártalmatlanítási és hasznosítási 
tevékenysége. 
 
c./ Tisztán tartartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-
mentesítése, illetıleg pormentesítése. 
 
d./ Települési szilárdhulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 
pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben 
és területein, valamint az intézményekben keletkezı háztartási hulladék, közterületi hulladék 
és a gazdasági vállalkozásoknál keletkezı háztartási hulladékokhoz hasonló hulladék, ide nem 
értve a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2002. (VIII.18.) KöM rendelet szerint veszélyes 
hulladéknak minısülı, vagy minısíthetı hulladékot. 
 
e./ Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, 
ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélılények vagy enzimek 
segítségével) lebontható.  
 
f./ Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott 
ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van. 
 
g./ Hulladékkezelı telep: a települési hulladék begyőjtésére, átvételére és az egyes 
hulladékfajták további tárolására, elıkezelésére, illetıleg hasznosítására vagy 
ártalmatlanítására szolgáló telephely.   
 
h./ Hulladékgyőjtı udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyőjthetı 
települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes 
hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történı tárolására szolgáló, 
felügyelettel ellátott, zárt begyőjtıhely.  
 
i./ Hulladékgyőjtı sziget (győjtısziget): a háztartásokban keletkezı hasznosításra alkalmas 
különbözı fajtájú, elkülönítetten győjtött települési szilárdhulladék győjtésére szolgáló, 
lakóövezetben, közterületen kialakított felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló 
begyőjtıhely, szabványosított edényzettel. 
 
j./ Átrakóállomás: a települési szilárdhulladék begyőjtésének és szállításának elkülönítésére 
szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárdhulladékot a speciális 
győjtıjármőbıl zárt rendszerő konténerbe ürítik, illetıleg a zárt konténert (felépítményt) 
ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják. 
 
k./ Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárdhulladéknak a feljogosított 
közszolgáltató által, a kötelezı közszolgáltatás alanyi körébe tartozó ingatlantulajdonosoktól, 
fogyasztóktól történı rendszeres begyőjtése, győjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és 
hasznosítása, illetıleg kezelı létesítmény üzemeltetése, mőködtetése. 
 
l./ Ingatlantulajdonos, fogyasztó: az a természetes személy, vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek/amelyeknek tulajdonában, vagy bármilyen 
más törvényes jogcímen használatában lévı ingatlanán települési szilárdhulladék keletkezik. 
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m./ Lom: nagyobb mérető hulladékká vált berendezési tárgy, továbbá a naponta keletkezı 
háztartási hulladék mennyiségét lényegesen meghaladó mennyiségő települési 
szilárdhulladék, mely győjtıjáratba illesztve gazdaságosan nem szállítható, ill. a szokványos 
győjtıedényzetbe nem rakható. 
 
n./ Közszolgáltató: az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárdhulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás egészének, vagy egy körülhatárolható részének ellátására az 
e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított engedéllyel rendelkezı hulladékkezelı, aki az 
önkormányzattal közszolgáltatási szerzıdést köt. 
 
o./ Települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban hulladéklerakó, depó): mőszaki 
védelemmel létesített, folyamatos ellenırzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék 
földfelszínén, vagy földben történı ártalmatlanítására szolgáló mőtárgyak és kiszolgáló 
létesítmények összessége. 
 
p./ Térségi hulladéklerakó: több településen keletkezı, lerakható települési szilárdhulladékból 
legalább 100.000 lakos fajlagos hulladékmennyiségének megfelelı mennyiség befogadására 
szolgáló létesítmény. 
 
r./ Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos/fogyasztó által a közszolgáltatás 
igénybevételéért a közszolgáltatónak fizetendı, az önkormányzat rendeletében meghatározott 
díjfizetési idıszakra vonatkozóan megállapított legmagasabb díj. 
 
 

Közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés 
 

5. §. 
 
(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési kommunális szilárdhulladék kezeléssel 
kapcsolatos tevékenységet a társult önkormányzatok többségi önkormányzati tulajdonban lévı 
gazdálkodó szervezet útján látják el, mellyel kizárólagos jelleggel közszolgáltatási szerzıdést 
kötnek. 
 
(2) A közszolgáltatói szerzıdés tartalmára, a szerzıdéskötéssel kapcsolatos eljárásra, a 
szerzıdés módosítására, valamint megszőnésére a Hgt., valamint a törvény végrehajtására 
kiadott Kormányrendeletek elıírásai vonatkoznak. 
 
 

A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályai 
 

6.§. 
 
(1) Települési kommunális szilárdhulladékot csak erre a célra kijelölt engedélyezett 
lerakóhelyen szabad elhelyezni. 
 
(2) E rendelet alkalmazásában nem minısül kommunális szilárd hulladéknak az állati hulla, 
trágya, jég, hó, sár, fertızı, mérgezı, vagy tőz- és robbanásveszélyes anyag, továbbá a mérete 
miatt eredeti alakjában szabványos győjtıedénybe nem helyezhetı kommunális 
szilárdhulladék. 
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(3) Nem tartozik a kommunális szilárdhulladékok körébe a 16/2001. (VIII. 18.) KöM rendelet 
1. számú mellékletében 20-as EWC kódszámon belül meghatározott veszélyes hulladék. 
 
(4) A közszolgáltatás ellátása rendjének általános szabályaiként a következıket kell 
érvényesíteni: 

a) A települési szilárdhulladék győjtése, tárolása kizárólag olyan módon történhet, 
hogy az ne idézzen elı szennyezést sem az ingatlanon belül, sem pedig 
közterületen; 

b) A települési szilárdhulladék győjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, 
hogy hulladék se a szállító jármőbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne 
szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elı; 

c) A települési szilárdhulladék győjtése és ingatlanon belüli tárolása csak a keletkezı 
hulladékmennyiség és a győjtés gyakorisága alapján meghatározható őrtartalmú 
edényzetben (győjtıedény), illetve a közszolgáltatótól vásárolt zsákban 
(győjtıeszköz) történhet; 

d) A hulladék győjtésére, elszállítására heti egy alkalommal, a Termálfürdıbıl és a 
Kempingbıl május 1-tıl szeptember 30-ig terjedı idıszakban heti két alkalommal 
kerül sor. 

e) A hulladékgyőjtı edényzet, vagy zsák az ingatlanon belül helyezhetı el, kivéve 
legkorábban a szállítás napját megelızı nap 18. óráját, melyet követıen legkésıbb 
reggel 6 óráig az ingatlan elé, a közszolgáltató szállítójármővével megközelíthetı 
módon kihelyezendı, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatást végzı a hulladékot 
közterületen veszi át. A kihelyezett győjtıedény, győjtıeszköz nem akadályozhatja 
a jármő és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy 
károkozás veszélyének elıidézésével; 

f) Az ingatlantulajdonos, fogyasztó köteles gondoskodni a győjtıedények 
tisztántartásáról, fertıtlenítésérıl, rendeltetésszerő használatáról, valamint 
környezetük tisztántartásáról. A szabályszerően kihelyezett győjtıedények, 
győjtıeszközök ürítése során esetlegesen keletkezett szennyezıdés eltakarításáról a 
közszolgáltató köteles gondoskodni; 

g) A nagy darabos hulladék szervezett győjtésérıl és szállításáról (lomtalanítás)  
évente egy alkalommal a közszolgáltató gondoskodik,  igény esetén az 
önkormányzat megrendelésére további esetekben is elvégzi. 

 
(5) A közszolgáltatás igénybevételével és ellátásával összefüggésben tilos: 

a) háztartási hulladék győjtésére szolgáló edényzetbe veszélyes és radioaktív 
hulladékot, izzó salakot, mérgezı, tőz- és robbanásveszélyes, fertızı és folyékony, 
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, ami veszélyezteti a szemétszállítással 
foglalkozók testi épségét, vagy elszállítása során a gépkocsi mőszaki 
berendezéseiben rongálódást idézhet elı, vagy ártalmatlanítása során a környezetet 
veszélyeztetheti, 

b) más tulajdonát képezı, a hulladékgyőjtés céljára kihelyezett győjtıedénybe - a 
tulajdonos engedélye nélkül - háztartási vagy egyéb hulladékot helyezni, 

c) a győjtıedénybe a hulladékot összetömörítve, vagy más módon felhalmozni, ami az 
edény szabályos ürítését megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi. 

 
(6) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeirıl a közszolgáltató az ingatlantulajdonost, 
fogyasztót írásban vagy helyi sajtó útján köteles értesíteni, illetve felhívás közzétételével 
tájékoztatni. A hulladék begyőjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és 
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idıpont) – a keletkezı hulladékmennyiségek figyelembevételével – a közszolgáltató köteles 
kialakítani és arról az ingatlantulajdonosokat, fogyasztókat az önkormányzat jóváhagyását 
követıen értesíteni. 
 
(7) A hulladékszállítás rendjét tartalmazó járattervet köteles a közszolgáltató az 
önkormányzattal egyeztetni és jóváhagyatni. 
 
(8) Amennyiben a települési szilárdhulladék – árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági 
tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület- 
használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az önkormányzatnak bejelenteni, 
hogy hulladékának kezelésérıl hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, 
illetve engedély megadását adott esetben az önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás 
kötelezı igénybevételéhez köti. 
 
 

Ingatlantulajdonos, fogyasztó kötelezettségei 
 

7. §. 
 
(1) A települési kommunális szilárdhulladék kezelési közszolgáltatással ellátott területen lévı 
valamennyi lakás tulajdonosa, használója, köteles a közszolgáltatást igénybe venni és annak - 
e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott - ellenértékét (díját) a közszolgáltató részére 
megfizetni. 
 
(2) A közszolgáltatás ellátásáért fizetendı közszolgáltatási díjakat a közszolgáltató minden év 
november 30-ig benyújtott díjkalkulációja alapján az Önkormányzat Képviselı-testülete 
rendeletben állapítja meg december 31-ig. A közszolgáltató díjkalkulációját a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény 25. §-a, valamint a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 
elıírásai alapján készíti el. 
 
(3) A közszolgáltatás díját a közszolgáltatás igénybevevıje – a teljesített közszolgáltatás 
alapján, számla ellenében – utólag, negyedévenként átutalással vagy csekken köteles 
megfizetni a közszolgáltató számlájának kézhezvételét követı 8 napon belül. 
 
(4) A települési kommunális szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás a lakás-tulajdonos, 
fogyasztó és a közszolgáltató között a helyi rendelet alapján és a közszolgáltatás 
igénybevételével is létrejöhet. 
 
(5) Lakóingatlannal rendelkezı, lakossági, vagy közületi fogyasztó, ha az ingatlant 
bizonyítottan és tartósan nem használja, a közszolgáltatóhoz történt elızetes bejelentés alapján 
arra az idıre – legalább 2 hónap –, amíg azt nem lakják és a fogyasztónál kommunális 
hulladék a szüneteltetés ideje alatt nem keletkezik, díjfizetési kötelezettség nem állapítható 
meg. 
 
(6) Az edényzet mellé rakott, vagy az edényzet meghibásodása miatt kiszóródott hulladékot a 
fogyasztó köteles összetakarítani. 
 
(7) A települési szilárdhulladék győjtése és tárolása az üzemi szállító jármőhöz tartozó 
szabványos hulladékgyőjtı edényzet vagy konténertároló edényekben  végezhetı. 



 7 

A telepszerő többszintes lakások, valamint a jogi személyek hulladék tárolására rendszeresített 
konténer, vagy 120 l-es hulladékgyőjtı edényzet használata kötelezı. A konténerek számára 
vonatkozóan a Zempléni ZHK Kft. és a kötelezettek megállapodása az irányadó. 
 
(8) A telepszerő többszintes lakások, valamint jogi személyek esetében a díjszámítás alapja – a 
tárolóedényzet számától függetlenül – 1 db  kuka/lakás.  
 
(9) A fogyasztó köteles az általa tulajdonosként vagy egyéb jogcímen használt ingatlan 
birtokbavételét követıen, a közszolgáltatónál közvetlenül bejelentkezni és a 
közszolgáltatásban rendszeresített, az ingatlanon, vagy tevékenységével összefüggésben 
képzıdı települési szilárdhulladék mennyiségének megfelelı mérető rendszeresített 
győjtıedényzetet megvásárolni. 
 
(10) A családi házzal beépített területeken ingatlanonként legalább egy db 120 l-es DIN EN 
840-1 típusú kuka tároló edény használata kötelezı. 
 
(11) A fogyasztó az együttmőködési kötelezettség keretében köteles megjelölni azt a 
levelezési, kézbesítési címet, amely címre a közszolgáltató szerzıdéses nyilatkozatait, számláit 
jogszerően címezheti. 
 
(12) Új győjtıedények beszerzésérıl, a régi edényzet javításáról, pótlásáról az ingatlan 
tulajdonosa, a szolgáltatás igénybevevıje köteles gondoskodni. 
 
(13) A tárolóedények rendeltetésszerő használatáról, tisztán tartásáról és megırzésérıl az 
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 
 
(14) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója (a továbbiakban együtt: 
ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkezı vagy birtokába került települési szilárdhulladékot 
a környezet szennyezését megelızı károsítását kizáró módon köteles győjteni és tárolni. 
 
(15) A győjtıedényzet mellé esetenként többlethulladékot csak a közszolgáltató emblémájával 
ellátott győjtızsákban lehet elhelyezni, az elıírásoknak megfelelıen zárt állapotban. 
 
1(16) Az Önkormányzat a közszolgáltató írásbeli felhívása alapján kötelezettséget vállal a 
győjtési útvonal akadálymentességének a biztosítására, az akadálymentesítési munkák 
elvégzésére, ideértve különösen a belógó ágak, gallyak eltávolítását, szélsıséges idıjárási 
viszonyok esetén a begyőjtı jármő haladását lehetıvé tevı síktalanítást, hóeltakarítást, a 
közmőépítési és útjavítási munkálatok esetén legalább fél útpályán történı haladást. 
 
Amennyiben a behajtási akadályt az útfelület olyan mértékő meghibásodása jelenti, amely a 
célgépjármővel történı közlekedést kizárja, úgy az Önkormányzat a lehetséges források 
meglétét feltételezve köteles az adott útvonal kijavítási munkálatait elıresorolni, illetve az 
akadály elhárításáig – a közszolgáltatóval egyeztetve – rendkívüli intézkedésként a 
győjtıhelyet, -területet a helyzetnek megfelelı módon megváltoztatni.  
 
1(17) A Hgt. 23. § H.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján mindazon gazdálkodó 
szervezetek, amelyek a Hgt. 20. § (4) bekezdésében meghatározott kivételek alá nem esnek, 
kötelesek a települési szilárd hulladék ellátására szervezett kizárólagos közszolgáltatás 
igénybevételére, azon a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem 
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elkülönítetten győjtött, és a jogszabályi felhatalmazás alapján a gazdálkodó szervezet által 
nem hasznosított, vagy nem ártalmatlanított települési szilárd hulladékra vonatkozóan 
 
 

Közszolgáltató kötelezettségei 
 

8. § 
 
(1) Közszolgáltató a szolgáltatás ellátásához járattervet készít, melyet az önkormányzat 
képviselı-testületével jóváhagyat. A járatterv a rendelet 3. számú mellékletét képezi. 
 
(2) A díjkalkulációt megelızıen a közszolgáltatónak a környezet általános védelmérıl szóló 
törvény 43. §-a szerinti vizsgálati elemzés részeként a közszolgáltatás rendjére és módjára 
tekintettel részletes költségelemzést kell készíteni. A költségelemzést a Jegyzı terjeszti a 
Képviselı-testület elé. 
 
(3) A díjhátralék keletkezését követı 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az 
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak 
teljesítésére. A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost 
terhelı díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 
 
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését csak a jogszabályban meghatározott 
esetekben szüneteltetheti, vagy korlátozhatja. 
 
(5) A közszolgáltató a települési szilárdhulladék elszállítását e rendelet 3. számú 
mellékletében rögzített szállítási ütemtervnek megfelelıen köteles végezni a kijelölt szállítási 
napokon. Az elszállítás idejérıl és annak megváltozásáról a Zempléni Z.H.K. Kft. a helyi 
médiák útján elızetesen köteles a közszolgáltatást igénybevevıket tájékoztatni. A 
tárolóedények kiürítése legalább hetente egyszer kötelezı. 
 
(6) Ha a közszolgáltató az ütemezett napon a hulladék elszállítását neki tulajdonítható 
szervezési hiányosság, vagy gépmeghibásodás miatt elvégezni nem tudja, úgy a 
közszolgáltatást 72 órán belül köteles pótolni az esetlegesen keletkezı többlethulladék 
térítésmentes elszállításával. 
 
(7) Közszolgáltató a tároló edényeket ürítés után lezárva, közlekedést nem akadályozó módon 
az ingatlan bejáratához visszahelyezni köteles. 
 
(8) Az ürítés, elszállítás alkalmával szennyezıdött közterületet a közszolgáltató köteles 
haladéktalanul feltakarítani.  
 
(9) Megtagadhatja a közszolgáltató az elszállítást, ha a győjtıedény fedele túltelítettség miatt 
nem zárható, ill. nem kommunális szilárd hulladék kategóriába tartozó terméket tartalmaz. 
Nem köteles elszállítani a közszolgáltató  az edény meghibásodása miatt kiszóródott, vagy a 
rendszeresítettıl eltérı győjtızsákban elhelyezett hulladékot. 
 
(10) A közszolgáltatás végzése során, a közszolgáltató hibájából megrongálódott 
tárolóedények javításáról, pótlásáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
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(11) Új edényzetet a közszolgáltató azon fogyasztók részére biztosít díjmentesen, akik a 
szolgáltatás megkezdésekor nem szabványos győjtıedényzettel rendelkeznek  
 
(12) A közszolgáltatónak a feladat szakszerő ellátásához, a helyi körülményeknek megfelelı 
engedélyezett telephellyel, valamint a tevékenység gyakorlásából a környezetre gyakorolt és 
azonnali beavatkozást igénylı káros hatás elhárításához szükséges felszereléssel és 
eszközökkel kell rendelkeznie. 
 
(13) A közszolgáltatónak a külön jogszabályban meghatározottak szerint környezetvédelmi 
megbízottat kell alkalmaznia.   
 
(14) A közszolgáltatás eszközeit kizárólag az engedélyezett telephelyen szabad tárolni. 
 
(15) Az eszközök rendszeres tisztítását és fertıtlenítését olyan térburkolattal ellátott, 
mosótérrel rendelkezı területen szabad végezni, ahonnan az elhasznált víz a külön jogszabály 
szerint végzett elıkezelést, elıtisztítást követıen közmőpótló berendezésbe, vagy csatornába 
kerül. 
 
(16) A gépi eszközök tárolóterületének féreg- és rovarmentesítését szükség szerint el kell 
végezni. 
 
(17) A hulladék győjtését és szállítását végzı közszolgáltató a lerakóhely üzemeltetıjének 
köteles az általa szállított hulladék eredetét igazolni. 
 
1(18) A közszolgáltató köteles legkésıbb 2005. II. negyedév végéig az interneten kialakítani 
és mőködtetni a közszolgáltató web-lapját (honlapját). A web-lap a közszolgáltatási 
szerzıdésben rögzített adatokat tartalmazza. 
A közszolgáltató a hozzá e-mail-en intézett és beazonosítható, továbbá viszont-elérhetıséget 
tartalmazó közérdekő bejelentéseket, és panaszokat e-mail formájában a (2) bekezdésben 
meghatározott módon válaszolja meg. 
 
(19) Közszolgáltató nem köteles a győjtıedényzetet kiüríteni, amennyiben az a járati napon az 
elıírt módon a közterületen nem kerül elhelyezésre, ill. az edényzet bármilyen okból 
megközelíthetetlen. 
 
(20) Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékérıl és az alkalmazás 
tapasztalatairól az önkormányzat képviselı-testületének legalább évenkénti egyszeri 
tájékoztatást köteles adni. 
 
1(21) A közszolgáltató köteles a közvetlenül hozzáintézett (levélben, vagy az 
Önkormányzatnál kihelyezett győjtıládákba érkezett) írásbeli panaszokat és közérdekő 
bejelentéseket a beérkezéstıl számított 8 napon belül megválaszolni, illetve, ha az ügy külön 
vizsgálatot igényel, ezen vizsgálatot megkezdeni, és a vizsgálat befejezését követı 8 napon 
belül a fogyasztót írásban tájékoztatni. 
Nem tekinthetı válaszigénylı panasznak, közérdekő bejelentésnek, amely nem írásban lett 
elıterjesztve, az eljárás kezdeményezıje nem beazonosítható (névtelen beadvány), az ismételt 
tárgyú – korábban már elintézett – panaszbeadványok. 
A közszolgáltató nem köteles olyan üzleti titkot közölni a fogyasztóval, amely közvetlenül 
nem kapcsolódik az adott közüzemi szerzıdés teljesítéséhez, vagy annak megszegéséhez, 
illetve amely adat, vagy tény a konkurens felhasználást lehetıvé tenné. 
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Elhagyott hulladékok kezelése 
 

9. §. 
 
(1) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha 
annak személye nem állapítható meg – ellenkezı bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát 
terheli. 
 
(2) A települési önkormányzat, közigazgatási területén a közterületen elhagyott hulladék 
elszállításáról és hasznosításáról, ill. ártalmatlanításáról - a közszolgáltatás keretein belül – a 
Hgt. 31. §-ának megfelelıen - gondoskodik.  
 
(3) A környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására 
kötelezi 

a./ a hulladék tulajdonosát, 
b./ az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye 

nem állapítható meg,  
c./ közterületen elhagyott hulladék esetében a települési önkormányzatot, ha az (1)-(2) 

bekezdésben foglalt kötelezettséget önként nem teljesítik. 
 
(4) Ha az elhagyott hulladék tulajdonosa azonosítható, a költségviselı vele szemben a 
hulladékkezelés és az eljárás költségeit érvényesíti. 
 
 

A közszolgáltatás díja 
 

10. § 
 
(1) Jelen rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet (Díjrendelet) rendelkezéseire 
alapozva alakítja ki a díjfizetéssel kapcsolatos elıírásokat, ennek megfelelıen az itt nem 
szabályozott kérdésekre a Díjrendelet vonatkozó elıírásait kell figyelembe venni. 
 
(2) A közszolgáltatás díját a közszolgáltató díjkalkulációja alapján elsı alkalommal 2003. 
július 1-tıl a rendelet hatályba lépésével egyidejőleg állapítja meg, melynek összegét az 1. 
számú melléklet tartalmazza. Ezt követıen az önkormányzat naptári éves díjfizetési idıszakra 
állapítja meg a közszolgáltatás díját, a megelızı év december 31-ig. 
 
(3) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az önkormányzat 
részére díjkalkulációt készíteni a Díjrendeletben foglaltak alapján. A díjkalkulációt – mely a 
vonatkozó jogszabálynak megfelelı tartalommal, lehetıség szerint bázis és összehasonlító 
adatokkal alátámasztott tartalmú – a tárgyév november 30. napjáig kell az önkormányzattal 
közölni. A közszolgáltatási díj megállapítása az általános forgalmi adó nélkül számított 
egységnyi díjtételek meghatározásával történik. 
 
(4) Díjhátralék behajtása során az I. fokú hatósági hatáskört a Jegyzı gyakorolja. A 
hátralékosok jegyzékének kézhezvételét követı 15 napon belül az önkormányzat a 
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közszolgáltató számlája alapján a hátralékos díjnak és járulékainak megfelelı mértékő 
engedményezési ellenértéket megfizet.  
 
(5) A megállapított közszolgáltatási díjakból a képviselı-testület kedvezményt adhat a 
közszolgáltatást igénybevevık számára, de ebben az esetben a kiesı bevételt az önkormányzat 
a közszolgáltató felé köteles megtéríteni. 
 
(6) A 2. számú melléklet tartalmazza továbbá az önkormányzat adott évre vonatkozó, az 
ingatlantulajdonosok/fogyasztók meghatározott csoportja esetén alkalmazható díjmentességet, 
díjkedvezmény(eke)t. 
 
 

1110/A. § 
 
(1) A kötelezı közszolgáltatás díjtételei rendszeresített, járatba illesztett győjtéső edényzet 
esetén, lerakótól mért távolságtól függetlenül 2011. január 1-jétıl 

a) 120 l-es edény ürítési díja 370,- Ft + ÁFA/ürítési alkalom; 
b) 1100 l-es edény ürítési díja 3700,- Ft + ÁFA/ürítési alkalom; 
c) 120 l-es (emblémás) zsák 370,- Ft + ÁFA/alkalom; 
d) lomtalanítás 389,- Ft + ÁFA/fogyasztói hely. 

 
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban szereplı győjtıedényzetek ürítési díjai évi egyszeri 
ingyenes lomtalanítást tartalmaznak, minden további lomtalanítás az (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott díjjal kerül elszámolásra.  
 
(3) A járatba nem illesztett győjtıedényzet ürítési díját kommunális hulladék esetében a 
rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
 
(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott díjak magukban foglalják a begyőjtés, a szállítás, 
valamint a deponálás díját. Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott díjtétel a zsák 
elıállításának és forgalmazásának költségén kívül tartalmazza a begyőjtés, a szállítás, 
valamint a hulladék ártalommentes elhelyezésének díját is. 
 
(5) A fogyasztók a hulladékkezelés díját egy összegben fizetik meg a közszolgáltató részére, 
mely összegbıl a közszolgáltató a deponálás díját a hulladék ártalmatlanítását végzı MENTO 
Kft. részére kifizeti. 
 
 

11. § 
 
(1) A hétvégi házas üdülıterületen, ott állandó lakcímmel nem rendelkezı 
ingatlantulajdonosoknak a szolgáltatási díjat az adott év május 1. napjától szeptember 30-ig 
terjedı idıszakra kell megfizetni, fenti idıszakon túl az önkormányzat a fizetési 
kötelezettséget nem állapít meg, emblémával ellátott zsákos győjtést engedélyez. 
 
(2) Ha az önkormányzat a közszolgáltató által jogszerően (a díjrendelet elıírásainak 
megfelelıen) közölt díjkalkulációhoz képest, a közszolgáltatási díjat alacsonyabb mértékben 
állapítja meg, a díjkalkulációhoz képest számított különbözetet az önkormányzat a 
közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerzıdésben meghatározott módon megtéríti. 
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(3) Az ingatlantulajdonos, fogyasztó személyében bekövetkezett változás esetén az új 
tulajdonos nevének és elérhetıségi címének a közszolgáltatóhoz történı bejelentés napjáig a 
települési szilárdhulladék kezelése után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos 
köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök 
egyetemlegesen kötelezettek. 
 
(4) Az ingatlantulajdonost, fogyasztót terhelı díjhátralék behajtására egyebekben a  Hgt. 26. 
§-ában meghatározott rendelkezések vonatkoznak. 
 
1(5) Az Önkormányzat és a közszolgáltató – a személyes adatok védelmérıl és kezelésérıl 
szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel – a közszolgáltatásba bevont 
fogyasztók személyes azonosító adatait is tartalmazó (fogyasztó neve, anyja neve, születés 
helye, ideje, szolgáltatási és levelezési címét, lakcímét), kedvezményezetti jogosultságát 
megállapító, az általa használt edényzet fajtáját rögzítı, és a  közszolgáltatási szerzıdésben 
szereplı fogyasztói lista formájában közölt adatait győjti, kezeli, felhasználja, és egymáshoz 
továbbítja. A személyes adatkezelés körében megengedett, továbbá a közszolgáltatásba bevont 
fogyasztó díjhátralékára vonatkozó adatok győjtése, kezelése, és az Önkormányzat és a 
közszolgáltató közötti adatcsere. 

 
 

Lomtalanítás 
 

12. § 
 
(1) A lomtalanítás körébe tartozó nagy darabos hulladékot az ingatlantulajdonos, fogyasztó a 
közszolgáltató által elızetesen megjelölt szállítási napon helyezheti ki elszállítás céljából 
ingatlan elé, vagy arra a helyre, amelyet a közszolgáltató elızetesen megjelölt. 
 
(2) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármő és gyalogos 
forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon 
baleset vagy károkozás veszélyének elıidézésével. 
 
(3) A közszolgáltató a (1) – (2) bekezdésben foglalt elıírásoktól eltérı módon, szabálytalanul 
elhelyezett hulladékot nem köteles elszállítani.  
 
 

Záró rendelkezések 
 

13. § 
 
(1) Ezen rendelet megszegıivel szemben az önkormányzat jegyzıje a hulladékgazdálkodási 
bírság mértékérıl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 
21.) Korm. rendelet 2. §. (2) bekezdésében meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási 
bírság kiszabására jogosult.  
 
(2) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetıjogi, a szabálysértési, továbbá 
kártérítési felelısség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, 
illetıleg a megfelelı védekezés kialakítására, a természetes, vagy korábbi környezet 
helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 
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(3) Aki a rendelet 1. §. (4) bekezdését, 3. §-át, 6. §. (1) bekezdését, 6. §. (4) bekezdésének a./, 
b./, c./, e./ f./ pontjait és (5) bekezdését, a 7. §. (1), (7), (10), (11), (13), (14), (15) bekezdéseit, 
a 12. §. (1) és (2) bekezdéseit megszegi, vagy kijátssza – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.  
 
(4) A szabálysértési eljárás lefolytatása a Jegyzı hatáskörébe tartozik. 
 
6(5) A szabálysértés tetten ért elkövetıje 3.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjedı helyszíni bírsággal 
sújtható.  

 
(6) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelık és a Jegyzı által megbízott más 
személy jogosult. 
 
 

Szelektív hulladékgyőjtés 
 

13/A § 
 
1(1) Sárospatak Város Önkormányzata 8 db. négyfrakciós győjtısziget létesítésével biztosítja 
a lakosság számára a szelektív hulladékgyőjtés igénybevételének lehetıségét. 

 
(2) A szelektív hulladékgyőjtés rendszerének szervezett üzemeltetését, a győjtıszigetek 
rendszeres ürítését, a begyőjtött szelektív hulladék kezelését és értékesítését, továbbá az 
önkormányzati intézményekben kihelyezett önkormányzati tulajdonú veszélyes hulladék 
győjtıedényzet ürítését, és az ilyen módon győjtött veszélyes hulladék kezelését kizárólagos 
jelleggel a kijelölt közszolgáltató végzi. 
 
(3) A közszolgáltató a települési szilárd hulladékkezelést mint közszolgáltatás részeként 
vállalja az Önkormányzat területén a lakossági szelektív hulladékgyőjtés rendszerének 
részleges bevezetését. A lakossági szelektív hulladékgyőjtési tevékenység az Önkormányzat 
által – a közszolgáltatóval egyetértésben meghatározott számú és kijelölt helyen – létesített és 
a közszolgáltatóval kötött külön megállapodás keretében a közszolgáltató által bérelt 
győjtıszigetekben képzıdött frakciók szerint elkülönült települési szilárd hulladékot a 
közszolgáltató begyőjti (üríti), a szükséges mértékben kezeli. 
A közszolgáltató által bérelt győjtıszigeteken képzıdött frakcionált települési szilárd hulladék 
a közszolgáltató tulajdonát képezi, mely hulladékkal saját üzleti kockázatára szabadon 
rendelkezik. 
 
(4) A Hgt.-ben foglalt törvényi elıírásra tekintettel a közszolgáltató a szelektív 
hulladékgyőjtés bevezetésével összefüggésben a fogyasztók felé külön díjat nem érvényesít. 
A közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a szelektív hulladékgyőjtés bevezetésének 
évében a szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatos teljes körő kezelésért az Önkormányzattal 
szemben külön díjat nem érvényesít. 
 
(5) A közszolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a szelektív 
hulladékgyőjtés mint tevékenység a közszolgáltató részére nyilvánvalóan és tendenciaszerően 
veszteséges üzemvitelt eredményez, úgy az Önkormányzattal kötött külön megállapodás 
alapján (az egységnyi ürítési díjtól függetlenül), az ezen tevékenységgel kapcsolatos 
veszteségeinek a megtérítését igényelheti. 
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Amennyiben a fent említett esetben az Önkormányzattal a külön megállapodás nem jönne 
létre, úgy a közszolgáltató jogosult a szelektív hulladékgyőjtési tevékenységgel felhagyni, 
vagy azt korlátozni. 
 
(6) A közszolgáltató az Önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján vállalja az 
önkormányzati intézményekben szelektíven győjtött veszélyes hulladék begyőjtését és 
kezelését. 
 
 

Hatályba-léptetı rendelkezések 

 
914. §. 

 
(1) Ez a rendelet 2003. július 1-én lép hatályba, elıírásait a hatályba lépése után indult 
eljárásokban kell alkalmazni. Egyidejőleg hatályát veszti a Sárospatak Város Képviselı-
testülete 17/1996. (V.31.) számú rendelete, az ezt módosító 1/1997. (II. 19.) számú, valamint a 
13/2000. (IV.20.) számú, és az 5/2001. (II.27.) számú rendeletek. 
 
(2) Jelen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) 
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
dr. Komáromi Éva  s.k.          Dr. Jánosdeák Gábor s.k. 
            jegyzı                    polgármester 
 
 
1Módosította a 25/2004. (XII.21.) rendelet, mely az 5.§ kivételével – 2005. január 1-jén 

lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 26/2003. (XII.16.) rendelet hatályát veszti. Az 5. §-a 
2005. július 1-jén lép hatályba. 

2Módosította a 29/2005. (XII.20.) rendelet, mely 2006. január 1. napján lép hatályba, 
egyidejőleg a 25/2004. (XII.21.) rendelet hatályát veszti. 

3Módosította a 16/2006. (XII.18.) rendelet, mely 2007. január 1. napján lép hatályba, 
egyidejőleg a 29/2005. (XII.20.) rendelet hatályát veszti. 

4Módosította a 15/2007. (V.31.) rendelet, mely 2007. július 1. napján lép hatályba. 
5Módosította a 33/2007. (XII.27.) rendelet, mely 2008. január 1-jén lép hatályba, 

egyidejőleg a 15/2007. (V.31.) rendelet 1. és 2. sz. melléklete hatályát veszti. 
6Módosította a 12/2008. (IV.25.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba. 
7Módosította a 28/2008. (XII. 23.) rendelet, mely 2009. január 1-én lép hatályba 
8Módosította a 18/2009. (VI. 30.) rendelet, mely 2009. július 1-én lép hatályba. 
9Módosította a 22/2009. (IX. 11.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba. 
10Módosította a 35/2009. (XII. 21.) rendelet, mely 2010. január 1-jén lép hatályba. 
11Módosította a 31/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, mely 2011. január 1-jén lép 

hatályba. 
12Módosította a 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet, mely 2011. április 1-jén lép 

hatályba. 
 



 
111. sz. melléklet a 11/2003. (V. 27.) rendelethez 
 
 
 
1. Járatba nem illesztett győjt ıedényzet (konténer) ürítési díja (Ft + ÁFA/alkalom) 
kommunális hulladék esetén, kezelıközponttól mért távolság függvényében 
 
 

 A B C D E F G H I J K 

  5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km 

1 4 m3 13 073 17 600 22 125 26 654 31 179 35 708 40 233 44 759 49 286 53 814 

2 5 m3 16 739 21 263 25 788 30 317 34 843 39 369 43 896 48 425 52 952 57 480 

3 8 m3 24 063 28 592 33 117 37 641 42 170 46 695 51 221 55 801 60 325 64 849 
 
 
 
 
 
 
 



 
122. sz. melléklet a 11/2003. (V.27.) rendelethez 
 
 
Hatályon kívül helyezve 
 
 
 
 
 



 
3. számú melléklet a 11/2003. (V.27.) sz. rendelethez 
 
 

J á r a t t e r v 
 
 
Sárospatak, kedd: 
Halászhomok 
 
 

Sárospatak, szerda: 

Apróhomok 
Rózsás 
 
 
Sárospatak, csütörtök: 
1. Wesselényi út 
2. Vásárhelyi utca 
3. Bláthy Ottó utca 
4. Árok utca 
5. Nagy Lajos utca 
6. Esze Tamás út 
7. Bercsényi utca 
8. Gyóni Géza utca 
9. Bocskai utca 
10. Baross Gábor utca 
11. Mandulás utca 
12. Eötvös utca 
13. Szabó Gyula utca 
14. Csokonai utca 
15. József Attila utca 
16. Ady Endre tér 
17. Comenius utca 
18. Bartók Béla utca 
19. Hild tér 
20. Béla király tér 
21. Kossuth utca 
22. Rákóczi utca (Szemere utca és az Erdélyi utca közötti szakasza) 
23. Retel utca 
24. Attila utca 
25. Patika-köz 
26. Lórántffy Zsuzsanna út 
27. Szemere utca 
28. Kazinczy utca 
29. Táncsics utca 
30. Tompa út 
31. Iskolakert  
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32. Viola utca 
33. Gárdonyi út 
34. Dózsa György utca 
35. Áchim A. utca 
36. Árpád út 
37. Búzavirág utca 
38. Pipacs utca 
39. Budai Nagy Antal utca 
40. Szabó E. utca 
41. Vasvári Pál utca 
42. Toldy utca 
43. Szombathy utca 
44. Nyíri utca 
45. Hortobágyi utca 
46. Ispotály köz 
47. Kassai utca 
48. Damjanich utca 
49. Munkácsi M. utca 
50. Fazekas sor 
51. Széldomb utca 
52. Kolozsvári utca 
53. Görbe utca 
54. Szuhai Mátyás köz 
55. Alkotmány utca 
56. Borsi út 
57. Móra Ferenc utca 
58. Mikszáth K. utca 
59. Gyöngyösi utca 
60. Mányoki Á. utca 
61. Pálóczi utca 
62. Határ utca 
63. Herceg utca 
64. Nefelejcs utca 
65. Szegfő utca 
66. Muskátli utca 
67. Rozmaring utca 
68. Virág utca 
69. Szalontai utca  
70. Fürdı utca 
71. Szabó József utca 
72. Harsányi Zsolt köz 
73. Tárna utca 
74. Kölcsey utca 
75. Szeles utca 
76. Simándi utca 
77. Széchenyi út 
78. Bathó János utca 
79. Végardói utca 
80. Templom-köz 
81. Kolostor utca 
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82. Bezerédi utca 
83. Kövy Sándor utca 
84. Habán utca 
85. Vörösmarty utca 
86. Csécsi utca 
87. Szinyei Gerzson utca 
88. Árvay utca 
89. Mátyás Ernı utca 
90. Szalkai L. utca 
91. Malomkıgyár 
92. Főzes ér 
 
 
Sárospatak, péntek: 
1. Tokaji Ferenc utca 
2. Bartók Béla utca 
3. Mikes K. utca 
4. Vörössipkások útja 
5. Petıfi Sándor utca 
6. Szent Erzsébet utca 
7. Erdélyi utca 
8. Rákóczi út (Erdélyi utca és az Arad utca közötti szakasza) 
9. Arany János út 
10. Németh László utca 
11. Izsó Miklós utca 
12. Sztárai Mihály utca 
13. Kopácsi utca 
14. Teleki utca 
15. Erkel Ferenc utca 
16. Kodály Zoltán utca 
17. Dezsı Lajos utca 
18. Bónis Ferenc utca 
19. Komáromi utca 
20. Arad utca 
21. Szent József utca 
22. Móricz Zsigmond utca 
23. Deák Ferenc utca 
24. Thököly utca 
25. Fáy András utca 
26. Pósaházi utca 
27. Perényi utca 
28. Szondi utca 
29. Pécsi Sándor utca 
30. Kinizsi Pál utca 
31. Szabó Gy. utca 
32. Báthory Zsófia utca 
33. Martinovics utca 
34. Tokaji F. utca 
35. Hajnóczy utca 
36. Batthyányi utca 
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37. Berzsenyi D. utca 
38. Zrínyi M. utca 
39. Katona J. utca 
40. Andrássy utca 
41. Déryné utca 
42. Október 23. tér 
43. Lavotta utca 
44. Szabó Ervin utca 
45. Vak Bottyán utca 
46. Hollay utca 
47. Kırösi Csoma utca 
48. Tóth Ede utca 
49. Benczur utca 
50. Balassi Bálint utca 
51. Sport utca 
52. Várkert utca 
53. Szántó Kovács J. utca 
54. Szilágyi E. utca 
55. Radvány utca 
56. Kisfaludy utca 
57. Honvéd utca 
58. Egressy Béni utca 
59. Jókai utca 
60. Illyés Gy. utca 
61. Petrahó utca 
62. Béke-köz 
63. Mátyás király utca 
64. Nagy Ernı utca 
65. Ország út 
66. Hunyadi utca 
67. Madách utca 
 
 
 
 
 
 


