
Az új hulladékgazdálkodási rendszer üzemszerû
mûködésével a családi házban és a társas házban
élõk tekintetében egyaránt új helyzet állt elõ a hul-
ladékok szakszerû és hatékony elhelyezésének kér-
désében. Az újdonságok mind egy célt szolgálnak: a
lehetõ legkevesebb hulladékot hagyjunk hátra utó-
dainknak. Ezt úgy tudjuk elérni, ha a szemétnek te-
kintett anyagokból a mai tudásunk szerint a lehetõ
legtöbb hulladékfajtát a lehetõ legnagyobb mennyi-
ségben adjuk át az újrahasznosítóknak. 

Ahhoz, hogy 112 település közös célja teljesüljön,
elengedhetetlen, hogy a lakók együttmûködjenek,
rendeltetésszerûen használják a társulás és a szolgál-
tató által rendelkezésre bocsátott eszközöket.

Az új eszközök használata környezetvédelmi
szempontból megemelt szintû hulladékgazdál-
kodást tesz lehetõvé. Elsõ ránézésre nem látszik

különbség az elõzõ és a mostani hulladékgazdál-
kodás között, hiszen az érdemi részek, a hulladé-
kok válogatása, elõkezelése, bálázása és a hasz-
nosítók irányába történõ elindítása a színfalak
mögött, a Gyõr-sashegyi Hulladékkezelõ Köz-
pontban történik. Itt a beszállított hulladékot
elemeire szedik, majd a hasznosítási iránynak
megfelelõen elõkezelik. A régebben szemétte-
lepnek nevezett, az új rendszerben selejttáro-
lónak hívott, elõírás szerint szigetelt medencébe
az összesen begyûjtött hulladék mindössze 30%-a
kerül. Ezek az anyagok, amelyek semmire sem
használhatóak, minden más anyagot hasznosí-
tunk, ebbõl bevétel keletkezik majd, éves szin-
ten mintegy 140 millió forint, amely meghatáro-
zott ürítési díjban költségcsökkentõ tételként
került figyelembevételre.



Változtassunk hulladék-
kezelési szokásainkon!

Családi házaknál és társasházak-
nál egyaránt igaz: a hulladékok új
típusú üzemi feldolgozása az ed-
dig megszokottaktól eltérõ, egy-
ben új hulladékkezelési eljáráso-
kat igényel már lakáson belül csa-
ládi szinten is. 

Elsõ lépés a tudatosság!
Az együttmûködés már a vásárlás-
kor kezdõdik, törekedni kell arra,
hogy vásárlásaink során a lehetõ
legkevesebb hulladékot vigyük ha-
za. A különösen szennyezõ mû-
anyagokat és nejlonokat váltsuk ki
más anyagokkal, pl. papírral. Ezzel
már sokat teszünk környezetünk
megóvása érdekében. Vásárlásában
is legyen környezettudatos!

Együtt kell
gondolkodnunk!

A következõ lépcsõfok az össze-
gyûjtött hulladék szelektálása.
Adott társasházon belül a lakók-
nak együtt kell gondolkodniuk,
mert a helyes hulladékgazdálko-
dás iránt közönyös lakók nem
megfelelõ hulladékelhelyezése
többletköltséget okoz a lakótár-
saknak.

Egy tisztább jövõért!
A fentiekkel együtt családi házban
és társasházban a hulladékok elhe-
lyezésének új lehetõségeivel foglal-
kozni kell. A hulladékkal törõdni
szükséges, hogy felhalmozás helyett
hasznosítás, újra érték legyen.

Vállaljunk felelõsséget
a keletkezõ hulladékunkért!

Tapasztalataink szerint a hulladé-
kok elõírásoknak megfelelõ ku-
kába helyezése a maximum 3 la-

kást tartalmazó lakóközösségek
esetében biztosítható megfelelõ-
en. Azon házakban, ahol már 4
vagy annál több lakás van, a fenti-
ek miatt vegyes hulladékgyûjtés
történik. Ilyen esetekben a köz-
szolgáltató életszerûen nem tud
lakásonként kukát biztosítani, a
legkisebb hulladékgyûjtési egy-
ség a lépcsõház. 

Mit tehet a társasház
közössége a hulladékkal?

A lakóközösségben a lakók dolga a
hulladékok megfelelõ elhelyezése.
Ebben a valós igényeknek megfele-
lõ ûrtartalmú hulladékgyûjtõ edé-
nyek – 120 l, 240 l és 1100 l – rendel-
kezésre bocsátásával tud segíteni a
szolgáltató. A háztartásokban össze-
gyûlõ csomagolóanyagokat – mû-
anyag, papír, üveg, fém – a szelektív
hulladékgyûjtõ szigetek megfelelõ
edényeiben kell elhelyezni.

Azonosítási kérdések 
– mit tud a rendszer?

A hulladékgyûjtés díja a kukaürí-
tések alapján kerül kiszámításra.
Az ürítési díj alapja a gyûjtõedé-
nyek ürítésének ténye. Ehhez a
gyûjtõedények chip-azonosítóval
rendelkeznek, ezek szolgáltatják
az információt a számla összeállí-
tásához. 

Hogyan jelezzük ürítési
szándékunkat?

Családi házak esetében egyértel-
mû, hogy a meghirdetett ürítési
napon a megfelelõ kukát a ház
elé, a „járatútvonalra” teszik ki
ürítésre a lakók. Így családi házak-
nál a lakók ürítési szándékukat a
kuka kihelyezésével jelzik. 

Társasházaknál szintén az ürítés
száma után történik az ürítési díj
számlázása. Kiemelkedõen fontos,

hogy az ürítést végzõ hulladékgyûj-
tõ autó személyzete egyértelmûen
lássa: az esetlegesen közterületen
tárolt kukát/kukákat szükséges-e
üríteni. Ürítési pontnak tekinti a
szolgáltató azokat a megszokott he-
lyeket, ahol a kukák eddig rendsze-
resen lenni szoktak.

Ürítésre csak azokat a
kukákat kérjük a meg-
szokott helyeken hagyni,
amelyeket valóban sze-
retnének kiüríttetni. A
többi, nem ürítendõ ku-
kát kérjük a kukatároló-
ban elzárni, ha ez nin-
csen, vagy nem megold-
ható, akkor kérjük másho-
vá, akár a ház másik olda-
lára állítani. (Minden gyûj-
tõedény kerekes.)

Az Ön lakóközössége job-
ban jár, ha a kukákat csak
akkor helyezi/helyezteti  ki
ürítésre a meghirdetett ürí-
tési napon, ha a gyûjtõk te-
le vannak. 

Az ürítési szándék jelzésére 
van más megoldás is?

Ha a fentiek nem megvalósítható-
ak, akkor a szolgáltatóval egyeze-
tett módon akár festékkel felfes-
tett ürítési pont is kijelölhetõ a
közterületre. Ebben az esetben
csak annak a kukának az ürítése
történik meg, amelyek az erre a
célra felfestett helyen vannak.

Alternatíva lehet a zárható kuka-
tároló kialakítása, ehhez a szolgál-
tató a tervezés és a kivitelezés so-
rán szakmai segítséget nyújt. A
költségeket viszont a lakóközös-
ségnek kell vállalnia. A külön ki-
alakított zárható kukatároló üríté-
si napon történõ nyitását és zárá-
sát szükséges megoldani.



A hulladékgazdálkodási rendszer mûködésével kapcsolatosan további információk
a www.gyorszol.hu és a www.hulladek.gyor.hu weboldalon találhatóak.

Hova kerül a hulladék,
mi történik vele?

Korábban a hulladékok nagy ré-
szét a gyõri Pápai úti szeméttele-
pen lerakással helyezték el, majd
betemették. A hulladékok kezelé-
sének újfajta módjait az alábbi
ábra mutatja.

Hogyan alakul a díj?
A megvalósított rendszer hatékony
mûködése érdekében a családi há-
zas és a három lakásnál nagyobb tár-
sasházakban más-más hulladékgyûj-
tési mód került bevezetésre. A hulla-
dékszállítási díj 2011. január 1-jétõl
az elszállítás gyakorisága alapján ke-
rül elszámolásra, ugyanakkor a fo-
gyasztók díjmentesen vehetik igény-
be a szelektív hulladékgyûjtõ szige-
teket és hulladékudvarokat. 

Mit tartalmaz a számla társasházi vegyes gyûjtés esetén?
A számla külön soron tartalmazza majd a rendelkezésre állási, valamint az ürítési díjat.

Önnek is adott a lehetõség, hogy a hulladékok elszállításának kiadásait csökkentse!

Rendelkezésre állási díj összege:

10.564 Ft / év / ingatlan

Vegyes hulladékgyûjtõ edény ürítési díjai:

Vegyes hulladék 120 literes gyûjtõedény 499 Ft /ürítés

Vegyes hulladék 240 literes gyûjtõedény 998 Ft /ürítés

Vegyes hulladék 1100 literes gyûjtõedény 4.573 Ft / ürítés

Az árak az áfát tartalmazzák!

Mennyit fizetek?
Az Ön lakóközössége által
hulladékszállításra kifizetendõ
díj alakulása egy tipikus példán
bemutatva.

12 lakásos társasház, heti egy-
szeri ürítési gyakorisággal, 3 db
240 literes kukával, összesen
720 liter ûrtartalommal: 

Éves szinten, ha mindhárom kukát
minden ürítésre kihelyezik: 

998 Ft /240 l kuka/ürítés
x 3 db = 2.993 Ft hetente

2.993 Ft heti ürítési díj
x 52 hét = 155.610 Ft

Rendelkezésre állási díj:
10.564 Ft/év/lakás
x 12 lakás = 126.765 Ft

Mindösszesen: 282.375 Ft

Lakásonként havonta:
1961 Ft/hó
A társasházak közgyûlésének döntési
jogköre, hogy a számlázás mi alapján
történjen (lakás területe, tulajdoni
hányad, lakásban élõk száma, stb),
vagy a társasház egy egységként ma-
ga fizeti a szemétdíjat.

Fontos megjegyezni, hogy a
Gyõr Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Tár-
suláson belül a díj mértéke, a
számlázás rendszere azonos el-
vek szerint történik mind a 112
településen, mind a 97.700
fogyasztási helyre vonatkoztatva.

aprítjuk, rostáljuk, bálázzuk,
majd elõkészítjük  hasznosításra.

Ehhez képest most:

a szelektív csomagolóanyagokat  válogatjuk, bálázzuk, majd
elõkészítjük hasznosításra.

a biológiailag bomló anyagokat komposztáljuk.

a vegyes gyûjtésbõl
származó anyagokat

aprítjuk, biológiailag kezeljük,
rostáljuk, bálázzuk, majd
elõkészítjük hasznosításra.

a maradék gyûjtésbõl
származó anyagokat

Átlagos családnál szokásos életvi-
tel mellett évente mintegy 5 köb-
méter háztartási hulladék gyûlik
össze. Az évente termelt háztartá-
si hulladékból a tapasztalati ada-
tok és a hulladékanalízis szerint
mintegy 1,7 m3 gyûjthetõ csoma-
golóanyagként szelektíven. Ha
Ön ezt a környezetében található
szelektív hulladékgyûjtõ szigetre
viszi, úgy lényegesen csökkenthe-
ti számláját.



Az ügyfélszolgálati irodák nyitva tartása a www.gyorszol.hu weboldalon olvasható.

Szociális, egyedi kérdések
Társasházi lakóközösségek tekintetében
adódhat olyan helyzet, hogy valaki például
egyedül él egy lakásban. A GYÕR-SZOL Zrt.
mûködési területén a szolgáltató díjkedvez-
ményt nem tud biztosítani a Gyõr Nagytérsé-
gi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulással kötött közszolgáltatási szerzõdés-
ben foglaltak alapján. A társulás területén a
díj mértéke – az ürítés minõségétõl függõen
– mindenhol azonos.

Mi az a rendelkezésre állási díj?
A rendelkezési állási díj tartalmazza többek
között a számlázás és díjbeszedés költségét, a
környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításo-
kat, különösen a környezetvédelmi hatósági
eljárásért fizetett illetéket vagy igazgatási
szolgáltatási díjat, a jogszabályon alapuló
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése
érdekében végzett beruházások, illetve mé-
rések és vizsgálatok költségét. A díj jelentõs
része a létesítmények, eszközök elhasználó-
dásából eredõ, azok felújítását, pótlását, kor-
szerûsítését, bõvítését, rekonstrukcióját szol-
gáló kiadások és ráfordítások összege. Ez az
összeg biztosítja pl. az eltört kukák pótlását,
az elhasználódott gépjármûvek és berende-
zések cseréjét. 

A rendelkezésre állási díjat a társasház min-
den lakásának fizetnie szükséges, attól
függetlenül, hogy hányszor történik ürítés
az év folyamán.

Keressen minket!

A szolgáltató külön díjfizetés nélkül
és minden családi háznak biztosítja:

A hulladékudvarokban történõ hulladékelhelye-
zést. Szelektív hulladékgyûjtõ szigetek használa-
tát. A gyûjtõedényzetet. Bio- és vegyes edények
évente négy alkalommal történõ mosását.

Ökobusz
A Gyõri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
a környezetvédelemhez köthetõ információk át-
adására, tudatformálásra Ökobuszt üzemeltet. Az
Ökobusz olyan szakmai kiállítás, amely közelebb
viszi az emberekhez a szelektív hulladékgyûjtés-
hez és a modern hulladékgazdálkodási rendszer
hatékony üzemeltethetõségéhez szükséges leg-
fontosabb információkat. Tárlatunk önjáró autó-
buszban megvalósított, egyedi bemutatóterem,
ahol kiscsoportos (9–15 fõ) foglalkozások során,
interaktív módon történik az információ átadása.

Érdeklõdni, valamint programot egyeztetni
az okobusz@gyorszol.hu e-mail címen lehet.

Gyõri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
9024 Gyõr, Orgona u. 10.
Telefon: 96/511-420 Fax: 96/511-652
E-mail: info@gyorszol.hu Web: www.gyorszol.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:
96/888-527, 96/888-528
Hívható munkanapokon 7 és 16 óra között 


