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Hulladékudvar Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Homoksori út 9.00–17.00 9.00–17.00 szünnap szünnap 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00
Nép utca 9.00–17.00 9.00–17.00 szünnap szünnap 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00
Ötház utca szünnap szünnap 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00
Pápai út szünnap szünnap 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00
Reptéri út 9.00–17.00 9.00–17.00 szünnap szünnap 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00
Sashegy szünnap szünnap 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00
Szitásdomb utca szünnap szünnap 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00

Hulladékudvarok nyitva tartása Gyõrben

Hulladékudvarok

2010. évtõl kezdõdõen a hulladékudvarok helyettesítik az eddig évente egyszer megtartott házhoz menõ lomtalanítást. A hulladékudva-
rokban, az egész év során, a lakosság számára ingyenesen, 14 féle hulladékot lehet szelektáltan elhelyezni. Ide olyan hulladéko-
kat várunk, amelyeknek elhelyezése – pl. mérete vagy anyaga miatt – gondot okoz. Ezek a következõk: Építési/bontási törmelék, elektro-
nikai hulladék, gumiabroncs, kertészeti nyesedék, mûanyag, üveg, fém, textil, izzó/fénycsõ, elem/akkumulátor, sütõolaj/fáradt olaj, festé-
kes doboz, bútorok, használati tárgyak. A hulladékudvarok szakképzett személyzet felügyelete mellett, meghatározott nyitva tartási idõ-
ben vehetõk igénybe. Hulladék beszállításakor feltétlenül hozza magával Gyõr kártyáját, hiszen ezzel regisztrálják, hogy ki hányszor vet-
te igénybe ezt a szolgáltatást és ezzel igazolhatja Ön a jogosultságát a szolgáltatás igénybevételére. Erre azért van szükség, hogy nyo-
mon követhetõ legyen, valóban lakossági hulladékról van-e szó, hiszen a vállalkozásoknak nem ingyenes ez a szolgáltatás.



hulladékgyûjtõ kukákba, konténerekbe pedig csak olyan hulla-
dékot helyezzenek el, amelyeket a szelektív gyûjtõszigeteken
nem lehet.

Az anyaguk szerint
külön gyûjtött papír,
mûanyag, üveg és
fém hulladék a Gyõr-
Sashegy Hulladék-
kezelõ Központba
kerül, ahol a váloga-
tósoron további sze-
lektálást végeznek
rajta. A válogatás és
bálázás után ezek
az anyagok újra-
hasznosító üzemek-
be kerülnek. 
A többi hulladéknak,
amit Ön a lakótársai-
val közösen hasz-
nált kukákba, konté-

nerekbe gyûjtött, nem úgy ér véget az útja, mint eddig. A vegyes
hulladékot ugyanis nem csak egyszerûen lerakják egy szeméttele-
pen, mint korábban. Ezek a hulladékok a Gyõr-Sashegyen lévõ
Hulladékkezelõ Központban feldolgozásra kerülnek, melynek során
a barnaszénnel egyenértékû fûtõanyagot készítenek belõle. Azon
kívül, hogy a hulladékból elõállított anyagot hasznosítani lehet, fon-
tos szempont, hogy a  Hulladékkezelõ Központban lévõ selejt-
anyag-tárolót (köznapi nyelven:lerakó-teret) a lehetõ legjobban le-
het kihasználni. Ez azt jelenti, hogy csak azt az úgynevezett selejt-
anyagot helyezik itt el, amely már semmilyen formában nem újra-
hasznosítható.

A hulladékkezelési szolgáltatásért
fizetendõ díj várható változásai 2011-tõl

Annak ellenére, hogy 2010. évben a hulladékszállításért és keze-
lésért fizetendõ díj ugyanannyi marad, mint amennyit Ön 2010.
elsõ negyedévében fizetett érte, a második félévben már tájékoz-
tatást kapnak a fogyasztók arról, hogy az adott számlázási idõ-
szakban hányszor lett ürítve az általuk használt edényzet. Minden
kukába egy jeladó chip kerül beépítésre, amely olyan informáci-

ókat – számsort – tartalmaz, melyek alapján az edény és annak
használója beazonosítható. Ennek köszönhetõen pontosan nyo-
mon követhetõ, hogy mikor, milyen szolgáltatást vett igénybe a
lakóközösség. A  hulladékkezelési szolgáltatásért 2011. január 1-
tõl kell majd a jeladó chipek segítségével regisztrált kukaürítések
száma szerint fizetni. 2010 a „mûködtetés próbaüzeme” Önnek
is, nekünk is. Elsõdleges célunk, hogy ebben az évben minden-
ki megismerje, megszokja ezt az új rendszert, és megtanulja ele-
meinek helyes használatát.
2011. január 1-tõl az „átlagos család” mintegy 22.000 Ft/év sze-
métdíjat fizet. Ebbõl az összegbõl kb. 5.000 Ft az eszközfenntartá-
si járulék, amelyet a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. beszed és
átutalja a Társulás számlájára. Ebbõl az összegbõl csak a projekt
keretében épített létesítmények és a beszerzett berendezések, jár-
mûvek felújítását és pótlását lehet finanszírozni.

Ezt a díjat minden
s z o l g á l t a t á s t
igénybevevõnek
fizetnie kell. A to-
vábbi, mintegy
17.000 Ft össze-
gû átlagos éves
szolgáltatási díj
magában foglalja
az új, környezet-
tudatos hulladék-
gazdálkodás min-
den elemének a
m û k ö d t e t é s é t .
Így pl. a Hulladékkezelõ Központban a hulladék mechanikai-bio-
lógiai elõkezelését, a komposztálást, a válogatást. 
Ezek a technológiai elemek eddig nem voltak megtalálhatók a
rendszerben, így többletként jelentkeznek. Ugyancsak többlet-
ként jelentkezik a 42 db hulladékudvar – melybõl 6 db Gyõrben
található-, a 339 szelektív hulladékgyûjtõ sziget – melybõl 160
db a gyõri lakosságot szolgálja - üzemeltetési költsége. A jelen-
legi kalkulációk szerint az a család, amelyik nem használja a
környezettudatos szelektív gyûjtést, annak az éves díja elérheti
a 25.000 Ft-ot is. Az a család, amelyik tudatosan használja a szi-
getek, udvarok adta lehetõségeket, annak a díja akár 12.000 Ft-
ra is csökkenhet.

2010.  áprilisától - a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társuláshoz tartozó másik 111 településhez hasonlóan - új
idõszámítás kezdõdik a hulladékgyûjtés vonatkozásában Gyõr váro-
sában is, mivel megkezdõdik a hulladékgazdálkodási projekt kereté-
ben megvalósított korszerû  rendszer teljes körû mûködése. 
Gyõr városában kétféle módon gyûjthetjük a lakossági kommunális
hulladékot attól függõen, hogy a biológiailag bomló hulladék külön
való gyûjtése a lakóingatlanok száma miatt biztosítható-e. A négy
vagy annál több lakásos társasházak a települési szilárd hulla-
dékokat  az eddig használt, egyetlen fajta  edényben, vegyesen
gyûjthetik a továbbiakban is. A családi házakban és a maximum
három lakásos társasházakban bevezetésre kerülõ rendszer abban
különbözik az elõzõtõl, hogy a rendelkezésre bocsátott barna fede-
lû kukaedények biztosítják a lebomló hulladék külön gyûjtésének le-
hetõségét, míg a másik, szürke tetejû edényben a maradék hulladék
helyezhetõ el.

Hulladékgyûjtés társasházas övezetben –
négy vagy annál több lakást tartalmazó társasházakban

A négy vagy annál több
lakást magukban fogla-
ló társasházakban élõk
számára az lehet a leg-
szembetûnõbb dolog a
hulladékgyûjtési rend-
szer megváltozásában,
hogy környezetükben
megnövekedett a sze-
lektív hulladékgyûjtõ
szigetek száma. Gyõr-
ben eddig is jelentõs la-
kossági aktivitás volt
jellemzõ a hulladék sze-
lektív gyûjtésében. A

szigetek számának növelése azt a célt szolgálja, hogy a jelenle-
ginél is nagyobb legyen a szelektíven begyûjtött hulladék ará-
nya, ezáltal kevesebb mennyiséget kelljen manipulálni, illetve
kevesebb hasznosíthatatlan részt a lerakótérben elhelyezni.
Ezért kérjük, hogy használják a szelektíven gyûjthetõ papír, mû-
anyag, üveg és fém csomagolási hulladékok gyûjtésére az erre
kijelölt gyûjtõszigeteket. A háztartások által közösen használt

Az új hulladékgyûjtési
rendszer indulása

Összefoglalás  a szelektív hulladékgyûjtésrõl

PAPÍR

Mit tegyen bele?
A kék jelzésû edénybe
dobható újság, karton-
papír, telefonkönyv, fü-
zet, csomagolópapír.
Mit ne tegyen bele?
Mûanyag zacskót, zseb-
kendõt, matricát, szeny-
nyezett papírt.
Hogyan?
A kartondobozokat hajt-
sa szét, vagy tépje ki-
sebb darabokra, az italos
dobozokat öblítse ki mie-
lõtt beleteszi a gyûjtõbe. 
Hova kerül?
A szelektíven gyûjtött
papírhulladékot válogat-
ják, bálázzák, majd újra-
hasznosításra szakoso-
dott vállalkozásoknak ér-
tékesítik.

ÜVEG

Mit tegyen bele?
Az üveg tárolóedény jel-
zése a zöld szín, melybe
színes és fehér üveget is
dobhatunk, például üveg-
poharat, befõttes és ita-
los üveget.
Mit ne tegyen bele?
Villanykörtét, tükröt, ab-
laküveget, szemüveget,
orvosságos üveget.
Hogyan?
Az üvegeket címke és
kupak nélkül, elmosva
tegye a gyûjtõedénybe.
Hova kerül?
Az így gyûjtött üveghul-
ladék újrahasznosítással
foglalkozó vállalkozá-
sokhoz kerül.

FÉM

Mit tegyen bele?
A szürke jelzésû fém tá-
rolóba konzervdobozo-
kat, alufóliát, alumínium
italos dobozokat tehe-
tünk.
Mit ne tegyen bele?
Elemet, alkatrészt, akku-
mulátort, ételmaradékkal
szennyezett konzervdo-
bozt.
Hogyan?
A kiürült alumínium do-
bozokat kiöblítve, lapos-
ra taposva dobja a gyûj-
tõedénybe.
Hova kerül?
A szelektíven gyûjtött
fémhulladék újrahaszno-
sításra szakosodott vál-
lalkozásokhoz kerül.

MÛANYAG

Mit tegyen bele?
A sárga jelzésû tárolóba a
nem visszaváltható üdítõs
palackok, mûanyag poha-
rak, reklámtáskák, fóliák,
mûanyag kupakok helyez-
hetõk el.
Mit ne tegyen bele?
CD-t, DVD-t, hungaro-
cellt, vegyszeres flakont.
Hogyan?
A flakonokat öblítse ki,
távolítsa el róluk a cím-
két és a kupakot, majd
laposra taposva helyez-
ze el a gyûjtõedénybe.
Hova kerül?
Aszelektíven gyûjtött hulla-
dék a telephelyen váloga-
tásra, bálázásra, végül új-
rahasznosításra szakoso-
dott üzemekhez kerül. 

Tisztelt Olvasó!

A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás neve már ismerõsen
cseng 112 település lakóinak. Az elmúlt évek-
ben többször találkozhatott kiadványainkkal,
amelyek a  bevezetésre kerülõ korszerû hulla-
dékgyûjtési rendszer elemeit mutatták be Ön-
nek, folyamatosan tájékoztatva a projekt aktuá-
lis állásáról,  elõrehaladásáról. Mostani tájékoz-

tatónk témája az eddigi legjelentõsebb változás, amelyre sor kerül a
rendszer megvalósításának kezdete óta. Összességében mintegy
260.000 ember mindennapjait érinti mivel 2010. márciusától fokozatosan
a rendszer minden eleme a lakosság rendelkezésére fog állni.

Természetesen azt szeretnénk, hogy mindenki megfelelõen használja
a korszerû hulladékgyûjtési rendszer adta lehetõségeket. Tájékoztatónk
célja, hogy Ön teljes körû ismeretekkel rendelkezzen arról, hogy a külön-
bözõ hulladékait hol helyezheti el. Együttmûködésének nagy szerepe van
a rendszer hatékony mûködésében, hiszen csak így kerülhetnek a hulla-
dékok megfelelõ helyre és hasznosításra, illetve csak így biztosítható a
rendszer hatékony, a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ mûködte-
tése. A rendszer legfõbb célja, hogy az érvényes törvényekkel és elõ-
írásokkal összhangban közösen elérjük a lerakásra kerülõ hulladék
mennyiségének nagyarányú csökkenését. Ha ezt sikerül megvalósíta-
nunk, a nemrég átadott Gyõr-sashegyi Hulladékkezelõ Központ lerakóte-
re hosszú évekig kiszolgálhatja a tagtelepülések lakosságát.

Az itt leírtakat a lakosság által feltett jellemzõ kérdéseknek megfelelõen
igyekeztünk összeállítani. Bízunk benne, hogy a tájékoztatóban foglaltak
gyakorlatban való alkalmazásával, Önnel együtt sikerül elérni a kitûzött célt.

A rendszer beruházói és mûködtetõi oldaláról egyaránt nézve, bízom
abban, hogy az új rendszerre történõ átállás zökkenõmentesen megva-
lósul, hiszen egy kis odafigyeléssel rövid idõn belül szokásunkká válhat,
a most még újszerû szelektív hulladékgyûjtés.

A rendszer megvalósítása mintegy 9,5 milliárd forintba kerül. A ha-
tékony környezetvédelem a mi esetünkben sem olcsó, hiszen mûköd-
tetni kell a hulladékkezelõ központban használt új technológiákat, a
megépített átrakóállomásokat, hulladékudvarokat és a jelentõsen
megnövelt számú hulladékgyûjtõ szigeteket. Az uniós és hazai elõírá-
sok miatt-az üzemeltetési költségeken felül-be kell építenünk a hulla-
dékkezelési díjba a megépített létesítmények, a beszerzett edényzet
és jármûvek eszközfenntartási járulékát is. Természetesen a mûködte-
tés során is érvényesülnie kell a „szennyezõ fizet” uniós alapelvnek, te-
hát mindnyájunknak olyan arányban kell a jövõben hozzájárulni a költ-
ségekhez, amilyen arányban termeljük a szemetet. A megnövekedett
költségek miatt a hulladékkezelési díj inflációt meghaladó emelésével
kell számolnunk. A szelektív hulladékgyûjtés lehetõségeinek használa-
tával azonban a megfizetendõ díjat lehetséges mérsékelni a jövõben.

Kérem, Ön is legyen aktív partnerünk abban, hogy tisztább,
élhetõbb, a természeti környezetet nem szennyezõ hulladékgaz-
dálkodást valósíthassunk meg.

Csak Önnel együtt sikerülhet.
Kovács Barnabás

Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projekt Megvalósítási Egység vezetõje

A rendszer díjmentesen használható elemei
Szelektív hulladékgyûjtõ szigetek

A színes mûanyagból készült gyûjtõedények, melyekbe anyaguk szerint válogatott csomagolási hulladékokat lehet gyûjteni, már 9 éve
megszokottak városunkban. 2010-ben már a társulás minden településén komplett, 4 edénybõl álló gyûjtõszigetek szolgálják a szelek-
tív hulladékgyûjtést. Az edényeken levõ színjelzésen kívül felirat is jelzi, hogy melyikbe milyen típusú hulladék gyûjthetõ. A gyûjtõkonté-
nerekbe anyaguk szerint különválogatva lehet elhelyezni az alábbi csomagolási hulladékokat: mûanyag, papír, üveg, fém.


