
Az új hulladékgazdálkodási rendszer üzemsze-
rû mûködésével a családi házban és a társas ház-
ban élõk tekintetében egyaránt új helyzet állt elõ
a hulladékok szakszerû és hatékony elhelyezésé-
nek kérdésében. Az újdonságok mind egy célt
szolgálnak: a lehetõ legkevesebb hulladékot
hagyjunk hátra utódainknak. Ezt úgy tudjuk elér-
ni, ha a szemétnek tekintett anyagokból a mai tu-
dásunk szerint a lehetõ legtöbb hulladékfajtát a
lehetõ legnagyobb mennyiségben adjuk át az újra-
hasznosítóknak. 

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 hulladékgazdálko-

dást tesz lehetõvé. Elsõ ránézésre nem látszik kü-
lönbség az elõzõ és a mostani hulladékgazdálko-
dás között, hiszen az érdemi részek, a hulladékok
válogatása, elõkezelése, bálázása és a hasznosítók
irányába történõ elindítása a színfalak mögött, a
Gyõr-sashegyi Hulladékkezelõ Központban törté-
nik. Itt a beszállított hulladékot elemeire szedik,
majd a hasznosítási iránynak megfelelõen elõke-
zelik. A régebben szeméttelepnek nevezett, az új
rendszerben selejttárolónak hívott, elõírás szerint
szigetelt medencébe az összesen begyûjtött hulla-
dék mindössze 30%-a kerül. Ezek az anyagok,
amelyek semmire sem használhatóak, minden
más anyagot hasznosítunk, ebbõl bevétel keletke-
zik majd, éves szinten mintegy 140 millió forint,
amely meghatározott ürítési díjban költségcsök-
kentõ tételként került figyelembevételre. 



Változtassunk hulladék-
kezelési szokásainkon! 

Családi házaknál és társasházaknál
egyaránt igaz: a hulladékok új típusú
üzemi feldolgozása az eddig megszo-
kottaktól eltérõ, egyben új hulladék-
kezelési eljárásokat igényel már há-
zon/lakáson belül családi szinten is. 

Elsõ lépés a tudatosság! 
Az együttmûködés már a vásárláskor
kezdõdik, törekedni kell arra, hogy
vásárlásaink során a lehetõ legkeve-
sebb hulladékot vigyük haza. A kü-
lönösen szennyezõ mûanyagokat és
nejlonokat váltsuk ki más anyagok-
kal, pl. papírral. Ezzel már sokat te-
szünk környezetünk megóvása érde-
kében. Vásárlásában is legyen kör-
nyezettudatos! 

Együtt kell
gondolkodnunk! 

A következõ lépcsõfok az összegyûj-
tött hulladék szelektálása. Házon
belül a családtagoknak együtt kell
gondolkodniuk, mert a helyes hul-
ladékgazdálkodás iránt közönyös
családtagok nem megfelelõ hulla-
dékelhelyezése többletköltséget okoz
a családnak.

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. 

Mit kell tennem, hogy
kevesebbet fizessek?

A hulladékok elhelyezése során ön
pénzt takaríthat meg, amennyiben
végiggondolja hulladéktermelési,
hulladékelhelyezési szokásait, haj-
landó törõdni hulladékainak újfaj-
ta, szakszerû elhelyezésével. Az új-
fajta szemlélet kis odafigyeléssel
könnyen rutinná válhat, amelynek
köszönhetõen környezete tisztább,

számlája pedig alacsonyabb össze-
gû lehet.

Mit tehet családi házban
a hulladékkal? 

Családi házban többféle lehetõség
adódik a hulladékok környezetbarát
elhelyezésére. Az összegyûlõ anyagok a
használati szabályoknak megfelelõen
dobhatóak a megfelelõ – bio- vagy ma-
radékgyûjtõ – kukába, külön térítés
nélkül elhelyezhetõek a szelektív hulla-
dékgyûjtõ szigetek megfelelõ edényei-
ben és a jogosultság igazolása után le-
adhatóak a hulladékudvarokban. 

Melyik hulladékot
hol helyezzem el? 

Az adott hulladék sorsát már célszerû
a házon belül, a keletkezés helyén el-
dönteni. Gondoljuk végig, hogy élet-
vitelünk során milyen hulladékokból
idõszakonként mennyi gyûlik össze.
Gondolkodjunk azon, hogy melyek
azok az anyagok, amelyeket eddig
egyszerûen kukába dobtunk, de most
máshol is elhelyezhetõek. 
Ezután tegyük meg az elsõ lépéseket
a fizetõs barna és szürke tetejû ku-
káktól a térítésmentesen használha-
tó szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
és hulladékudvarok irányába.

Rutin helyett
gondolkodjunk!

Lehetõség szerint már a kézbe kerü-
léskor rendelkezünk a hulladékaink
sorsáról. A PET-palackok és papírok
jól gyûjthetõek a teraszra helyezett
dobozban, garázsba vagy fészerbe
állított hordóban. A fémhulladéko-
kat ideiglenesen rakhatjuk az erre a
célra kijelölt kannába. A lebomló
hulladékokat egybõl a házi kom-
posztálóra lehet vinni.

Válogassam a szemetet?
Igen, hulladékát amennyire tudja,
válogassa szét, gyûjtse külön a hulla-
dékokat, majd helyezze el a megfe-
lelõ környezetbarát helyen.

Magam vigyem el
a szétválogatott hulladékot?

Igen, a szétválogatott, külön gyûjtött
hulladékát Ön vigye el a szelektív hul-
ladékgyûjtõ szigetek edényeibe vagy a
hulladékudvarra. A hulladékokkal
kapcsolatos bánásmód – így a szállítás
is – legyen az életének része, szervez-
ze úgy a napjait, hogy alkalmanként
odamegy a szelektív gyûjtõszigethez
vagy a hulladékudvarra. Javasoljuk
végiggondolni, hogy naponta, heten-
te ki milyen útvonalon közlekedik.
Hol esik útba egy-egy gyûjtõsziget,
ahol 5 percre megállva lerakhatjuk a
szelektált hulladékokat.

Mi kerül akkor a kukába?
A barna és a szürke tetejû hulladék-
gyûjtõ edénybe csak azokat az anyago-
kat dobja, amelyek sem a szelektív hul-
ladékgyûjtõ szigetek edényeiben, sem
a hulladékudvarokon nem helyezhe-
tõek el, és amiket nem tud komposz-
tálni. A hulladékgyûjtõ edényt csak ak-
kor tegye ki ürítésre, ha az megtelt
hulladékkal.

Hogyan kerülhetem el
a kellemetlen szagokat?

Amennyiben a lebomló anyagokat a
barna tetejû kukába dobja, akkor az el-
szállításra szánt hulladékot tegye bele
nejlonba, majd kösse be. A Hulladékke-
zelõ Központban alkalmazott technoló-
gia megoldja ezen zacskók kezelését.

Hogyan jelezzük ürítési 
szándékunkat? 

Családi házaknál a lakók ürítési
szándékukat a kuka kihelyezésével
jelzik. A meghirdetett ürítési napon
a megfelelõ kukát a ház elé, a „járat-
útvonalra” tegye ki.

Azonosítási kérdések  
– mit tud a rendszer?

A hulladékgyûjtés díja a kukaürítések
alapján kerül kiszámításra. Az ürítési
díj alapja a gyûjtõedények ürítésének
ténye. Ehhez a gyûjtõedények chip-



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

azonosítóval rendelkeznek, ezek szol-
gáltatják az információt a számla
összeállításához. A rendszer sajátossá-
ga, hogy chip-azonosító nélküli edény
ürítésekor is regisztrál. A GYÕR-SZOL
Zrt. munkatársai az adatok kiértéke-
lése után felkeresik azokat az ingatla-
nokat, ahol nincs chip-azonosító és
elvégzik a pótlását.

Hova kerül a hulladék, 
mi történik vele? 

Korábban a hulladékok nagy részét a
gyõri Pápai úti szeméttelepen lerakás-
sal helyezték el, majd betemették. A
hulladékok kezelésének újfajta módja-
it az alábbi ábra mutatja. 

Mit tartalmaz a számla családi házas, kétkannás – bio és maradék – gyûjtés esetén? 
A számla külön soron tartalmazza majd a rendelkezésre állási, valamint az ürítési díjat.

Önnek is adott a lehetõség, hogy a hulladékainak elszállítási kiadásait csökkentse!

Rendelkezésre állási díj összege:

880 Ft / hó / ingatlan

10.564 Ft / év / ingatlan

Hulladékgyûjtõ edények ürítési díjai:

Biohulladék, 120 literes gyûjtõedény 474 Ft /ürítés

Maradék hulladék, 120 literes gyûjtõedény 541 Ft /ürítés
Az árak az áfát tartalmazzák!

Mennyit fizetek?

Az Ön által hulladékszállításra
kifizetendõ díj alakulása egy ti-
pikus példán bemutatva.

Amennyiben a barna tetejû ku-
kát havonta egyszer, a szürke te-
tejû kukát kéthetente helyezi ki
ürítésre:

Rendelkezésre állási díj:
10.564 Ft/év/ingatlan
/12 hó = 880 Ft/hó

Szürke tetejû kuka
Maradék hulladék
541 Ft x 26 hét = 14.066 Ft
/12 hó = 1172 Ft/hó

Barna tetejû kuka
Biohulladék
474 Ft x 12 hét = 5.688 Ft
/12 hó = 474 Ft/hó

Összesen: 2.526 Ft/hó

ugyanakkor a fogyasztók díjmentesen
vehetik igénybe a szelektív hulladék-
gyûjtõ szigeteket és hulladékudvarokat. 
Fontos megjegyezni, hogy a Gyõr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláson belül a
díj mértéke, a számlázás rendszere
azonos elvek szerint történik mind a
112 településen, mind a 97.700 fo-
gyasztási helyre vonatkoztatva. 
Átlagos családnál szokásos életvitel
mellett évente mintegy 5 köbméter
háztartási hulladék gyûlik össze. Az
évente termelt háztartási hulladék-
ból a tapasztalati adatok és a hulla-
dékanalízis szerint mintegy 1,7 m3

gyûjthetõ csomagolóanyagként sze-
lektíven. Ha Ön ezt a környezeté-

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 maradékgyûjtésbõl
származó anyagokat

120 literes gyûjtõedény kéthetente.
A bioedény tartalmát a szolgáltató az
ürítéskor ellenõrzi, és amennyiben
nem oda való hulladékot talál benne,
úgy azt nem szállítja el.

Hogyan alakul a díj? 
A megvalósított rendszer hatékony mû-
ködése érdekében a családi házas és a
három lakásnál nagyobb társasházak-
ban más-más hulladékgyûjtési mód ke-
rült bevezetésre. A hulladékszállítási díj
2011. január 1-jétõl az elszállítás gyako-
risága alapján kerül elszámolásra,

ben található szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetre viszi, úgy lényege-
sen csökkentheti számláját. 

Ürítési gyakoriságok
Biohulladék – barna tetejû kuka – 120
literes gyûjtõedény hetente. Maradék
hulladék – szürke tetejû kuka –



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

Szociális, egyedi kérdések
Családi házaknál adódhat olyan helyzet, hogy
valaki például egyedül él egy házban. A
GYÕR-SZOL Zrt. mûködési területén a szol-
gáltató díjkedvezményt nem tud biztosítani a
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulással kötött közszolgáltatási
szerzõdésben foglaltak alapján. A társulás terü-
letén a díj mértéke – az ürítés minõségétõl füg-
gõen – mindenhol azonos.

Mi az a rendelkezésre állási díj?
A rendelkezési állási díj tartalmazza többek kö-
zött a számlázás és díjbeszedés költségét, a kör-
nyezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat,
különösen a környezetvédelmi hatósági eljárá-
sért fizetett illetéket vagy igazgatási szolgáltatá-
si díjat, a jogszabályon alapuló környezetvédel-
mi kötelezettségek teljesítése érdekében vég-
zett beruházások, illetve mérések és vizsgála-
tok költségét. A díj jelentõs része a létesítmé-
nyek, eszközök elhasználódásából eredõ, azok
felújítását, pótlását, korszerûsítését, bõvítését,
rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordí-
tások összege. Ez az összeg biztosítja pl. az el-
tört kukák pótlását, az elhasználódott gépjár-
mûvek és berendezések cseréjét. 

A rendelkezésre állási díjat minden ingatlan-
nak fizetnie szükséges, attól függetlenül, hogy
hányszor történik ürítés az év folyamán.

A szolgáltató külön díjfizetés nélkül
és minden családi háznak biztosítja:

• A hulladékudvarokban történõ
hulladékelhelyezést.

• Szelektív hulladékgyûjtõ szigetek használatát.

Keressen minket!

• A gyûjtõedényzetet.
• Bio- és vegyes edények évente

négy alkalommal történõ mosását.

Ökobusz

A Gyõri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó
Zrt. a környezetvédelemhez köthetõ informá-
ciók átadására, tudatformálásra Ökobuszt üze-
meltet. Az Ökobusz olyan szakmai kiállítás,
amely közelebb viszi az emberekhez a szelektív
hulladékgyûjtéshez és a modern hulladékgaz-
dálkodási rendszer hatékony üzemeltethetõsé-
géhez szükséges legfontosabb információkat.
Tárlatunk önjáró autóbuszban megvalósított,
egyedi bemutatóterem, ahol kiscsoportos
(9–15 fõ) foglalkozások során, interaktív mó-
don 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 

Regisztráljon friss információkért: www.gyorszol.hu/regisztracio


