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Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy aláírásra került a Duna-Tisza közi Nagytérségi Regionális Kommunális Szilárd
hulladék Gazdálkodási Rendszer keretén belül elkészült létesítmények üzemeltetésére vonatkozó szerződés,
melynek értelmében a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a projektben szereplő 49 településen – köztük
az Önök településén is - a szelektív hulladékok begyűjtését. A rendszer keretén belül a szelektív gyűjtés
széleskörű megvalósítására van lehetőség, melynek elemei a gyűjtőszigetes gyűjtés, házhoz menő gyűjtés illetve a
hulladékudvarban történő elhelyezés.
Most induló hírlevelünkkel célunk, hogy környezetünk tudatos védelmét előtérbe helyezve a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos fontos információkat ismertessünk. Kérjük, tartsanak velünk!

Győjtsünk

szelektíven!

Tudta-e, hogy Magyarországon évente 3 Gellért-hegynyi hulladék keletkezik? Ennek a
mennyiségnek megközelítőleg 40 %-át lehetne szelektív gyűjtéssel, 30 %-át pedig komposztálással
újrahasznosítani és csak a fennmaradó 30 %-ot kellene hulladéklerakóban ártalmatlanítani!
Szelektív hulladékgyűjtésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor Ön a háztartásában keletkező,
a már felesleges, de hasznosítható anyagokat (papír, műanyag, üveg, fém, italos karton, komposztálható
szerves hulladék, egyéb hulladék) külön gyűjti, és megfelelő módon adja tovább hasznosításra, ipari
feldolgozásra.
Célja: értékes másodnyersanyagok (pl. műanyag, papír, üveg, fém) kinyerése és hasznosítása, ezáltal a Föld
véges nyersanyag készletének kímélése, a lerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése.
A szelektív hulladékgyűjtésben való részvétel nem kötelező, azonban kérjük, ne tegye tönkre a szelektív
hulladékgyűjtésben résztvevő lelkiismeretes emberek munkáját!

A szelektív győjtés típusai
Győjtıszigetes győjtés
A szelektív gyűjtés ezen típusa a forgalmasabb közterületeken elhelyezett úgynevezett szelektív
hulladékgyűjtő szigetek segítségével valósul meg. Ezek a gyűjtőszigetek a papír, műanyag, üveg, fém és
italos karton csomagolóanyagok elkülönített gyűjtésére szolgálnak, melyek folyamatosan rendelkezésre állnak
a lakosság részére. A konténereken található matricák hasznos információval szolgálnak a gyűjtőszigetek
helyes használatával kapcsolatosan. Az Ön településén található gyűjtőszigetek helyszínei a
www.hiroshulladek.hu honlapon tekinthetőek meg!
FONTOS: A gyűjtőszigeteken összegyűjtött hulladékokat – az üveg csomagolási hulladékok kivételével munkatársaink egy szelektív gyűjtőjárműbe gyűjtik be. Az így begyűjtött hasznosítható hulladékokat a
válogatóműben előkezeljük, mely az újrahasznosítás alapfeltétele. A gyűjtőszigeteken gyűjthető hulladékok
körét, helyes elhelyezési módját a hírlevél további oldalán található összefoglaló táblázat mutatja be!
Figyelem! A szelektív gyűjtőszigetek konténereiben található hulladékok a Hírös Hulladékgazdálkodási
Kft. tulajdonát képezik!

Házhoz menı győjtés
A házhoz menő gyűjtést hazánkban egyelőre csak néhány településen alkalmazzák. Örömmel tudatjuk, hogy a
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. évtől házhoz menő szelektív gyűjtést vezet be az Ön településén.
Ezzel a leghatékonyabb, legkényelmesebb megoldást kínáljuk a háztartásában keletkező újrahasznosítható és
komposztálható hulladékok elhelyezésére. A gyűjthető hulladékokkal kapcsolatos összefoglaló táblázat
a hírlevél további oldalán olvasható!

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
TEENDŐ: Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat a Hírös
Hulladékgazdálkodási Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színű zsákban gyűjti és
kirakja az ingatlana elé. A zsákok begyűjtési napjait tartalmazó táblázat a hírlevél további oldalán
olvasható!
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Komposztálható hulladékok gyűjtése
A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. a fentiek mellett bevezeti a háztartásokban keletkező növényi eredetű,
természetes úton lebomló hulladékok (pl. fűkaszálék, ágnyesedék, falevél) elkülönített gyűjtését is.
Gyűjtési időszak: április 15–től november 15-ig tart. A begyűjtési napokat tartalmazó táblázat a hírlevél
további oldalán olvasható!
TEENDŐ: A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. által
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű zsákban, az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú
kötegekben összekötve, a zöld zsákban vagy mellette, főtt ételmaradék és egyéb hulladék nélkül
helyezze ki az ingatlan elé, közterületet nem szennyező módon.

Zsákok átvételének módja
Hírlevelünkkel együtt a kertes házas övezetekben a háztartások postaládájába 1 db sárga és 1 db zöld
színű, Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. felirattal és gyűjtési útmutatóval ellátott zsákokat helyeztünk el.
Ezt követően Önnek nincs más teendője, mint a háztartásában a megfelelő zsákban összegyűjtött
hulladékokat kihelyezni a következő oldalakon meghirdetett napokon. A mindenkori begyűjtést követően
munkatársaink cserezsákot helyeznek el a postaládába. Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az
újrahasznosítható és komposztálható hulladékokat bármilyen más áttetsző műanyag zsákban is kihelyezheti!

Begyőjtés módja (újrahasznosítható, komposztálható hulladékok)
A sárga (újrahasznosítható hulladék) és a zöld színű (komposztálható hulladék) zsákokat a gyűjtési
napokon 7:00-ig szíveskedjen kihelyezni, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a később
kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Kérjük, a gyűjtőzsákokban csak az összefoglaló
táblázatban felsorolt hulladékfajtákat, és az ott előírt módon gyűjtse! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes
hulladék, lom hulladék, üveg hulladék illetve nem megfelelő típusú hulladék vagy a gyűjthető hulladék
szennyezetten kerül bele, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását!

Hulladékudvar
A hulladékudvar a háztartásokban elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék összetevők tárolására
szolgáló, önálló, zárt átvevőhely. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára
térítésmentes, aki fel tudja mutatni lakcímigazoló kártyáját, illetve a lakcímhez kapcsolódó befizetett,
tárgy hóra vonatkozó hulladékszállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk stb.). Tájékoztatásul közöljük,
hogy Társaságunk jogosult ellenőrizni a korábbi hulladékszállítási számlák befizetési tényét is a Közszolgáltató
nyilvántartásában. A hulladékudvarokban elhelyezhető hulladékok típusait, mennyiségét mindig az üzemeltető
határozza meg. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egyes hulladékfajták elhelyezésére mennyiségi
korlátozás érvényes, melyről a hírlevél további oldalán olvashat bővebben!
Az alábbi helyszíneken vehetők igénybe hulladékudvarok:

Település
Albertirsa
Cegléd
Gyömrő
Kecskemét
Monor
Nagykáta
Nagykőrös
Pilis

Hulladékudvarok
Cím
Dánosi út (vasúti átjáró után, benzinkúttal szemben)
Mizsei út (Gerje hídnál)
Külső-kátai út (régi hulladéklerakó)
Annahegyi út vége (régi hulladéklerakó mellett)
Úrihegy, Felsőcsalános (M5-ös autópálya szervízútja mellett)
Halasi úti kiskertek
Bajcsy-Zsilinszky út (régi hulladéklerakóval szemben)
Erdőszőlői út (vasúti átjáró után)
Kecskeméti út (régi hulladéklerakó)
Vágóhíd utca - Nyárfa utca sarok

Megj.: A hulladékudvarok nyitvatartási idejéről a későbbiekben nyújtunk részletes tájékoztatást!
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Házhoz menő gyűjtés napjai 2011. évben
Újrahasznosítható
hulladékok

Település

Hónapok
III. IV. V. VI.

Komposztálható
hulladékok
Hónapok
IV.

V.

VI.

Ballószög
Felsőlajos
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Lakitelek
Nyárlőrinc
Szentkirály
Városföld

*Megjegyzés: Kecskemét esetében a körzetek a lomtalanítás körzeteivel
megegyeznek!

Mit, hogyan és hol győjthetünk?
Jelmagyarázat: √ gyűjthető; X nem gyűjthető
Gyűjtési módok
Újrahasznosítható hulladékok

Gyűjtési szabályok

Szelektív
gyűjtősziget

Házhoz menő
gyűjtés

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

tisztán

√

√

fém fedőfólia nélkül, tisztán,
laposra taposva

√

√

Hulladékudvar

PAPÍR
kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai szerek
papírdobozai
színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus

tisztán, laposra hajtogatva
tisztán, kötözőmadzag nélkül

irodai papír, füzet, könyv

korlátlan mennyiségben
elhelyezhető

MŰANYAG
színes és víztiszta PET jelzésű palack, kupak
(pl. üdítős, ásványvizes)

tisztán, laposra taposva

kozmetikai -és tisztítószerek flakonjai
(pl. samponos, öblítős, mosogatószeres)
reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia(zsugor és strech)
joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok

korlátlan mennyiségben
elhelyezhető

F É M ÉS I T A L O S K A R T O N D O B O Z
fém italos doboz (pl. üdítős, sörös, energiaitalos)
tartós tej és üdítők dobozai (Tetra Pack jelzéssel)
konzervdoboz

tisztán, laposra taposva
tisztán

√

√

x
korlátlan mennyiségben
elhelyezhető
x

√

√

√

√

√

x

korlátlan mennyiségben
elhelyezhető

√

korlátlan mennyiségben
elhelyezhető

ÜVEG
színes és színtelen öblös üvegek

tisztán, zárókupak nélkül

KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉKOK
fűkaszálék, lomb, kerti gyomok (virágzás előtt)

zöld színű zsákban, tisztán, főtt
ételmaradék és egyéb hulladék
nélkül

X
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ételmaradék és egyéb hulladék
nélkül vagy a zsák mellett max.
70 cm-es kötegekbe összekötve
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X

√

VESZÉLYES HULLADÉKOK
növényvédőszerek
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és
gyanták
használt étolaj és zsír
gumiabroncs
kiselejtezett elektromos -és elektronikai berendezések (pl.
számítógép, rádió, hűtőgép)
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

környezetre és emberi
egészségre veszélyes anyagokat
tartalmaznak, ezért különleges
gyűjtést és kezelést igényelnek
ép, összeszerelt állapotban,
környezet veszélyeztetését
kizáró módon
ép állapotban, környezet
veszélyeztetését kizáró módon

elemek, akkumulátorok

X

X

X

X

X

X

X

X

1 személygépjármű
garnitúra/fő/nap

X

X

max. 2 db/nap/fő

X

X

√

X

X

√

X

X

√

X

X

√

max. 10 kg/fő/nap

EGYÉB HULLADÉKOK
lom
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke

max. 1 szoba
berendezése/fő/nap
max. 1 m3/fő/nap

Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyőjtés lehetıségével, és együttmőködik velünk!
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
További információ: info@hiroshulladek.hu
Honlap: www.hiroshulladek.hu

