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Az Eszak-Alfiildi Kiirnyezetgazdillkoddsi Nonprofit Kft. hullad6kgazddlkodisi kiizszolghltat6 a

kozszolgilltatds rendjdnek min6s6gi javitilsht c6lzo intezkedds bevezetds6t tervezi, melyhez k6ri az Onok

thmogat6 segits6g6t.

Az intdzked6sekre elsodlegesen munkav6delmi okokb6l van sziiksdg, de a T6rsas6g fokozottan

6rv6nyesiteni szeretn6 akdzszolgilltatfs rendjdre vonatkozo,regotahatillyban l6vo jogszab6lyi el6ir6sokat

is, A hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltaths rendj6t meglrathroz6 jogszabillyok alapelvkdnt r<igzitik a

szabvhny gyijtoed6nyek haszn6latAnak kotele zetts6g6t, valamint az elkiilonitett hullad6kgyrijt6st, melyet

jelenleg a hullad6kgazd6lkod6si kozszolgilltat6s v6gz6sdnek felt6teleir6l sz6l6 38512014. (XII. 31.) Korm.

rendelet 4. $- a nagyon pontosan rdgzit:

4. A telepiildsi hulladdk gyiijtisdre vonatkozti szabdlyok

4. S (l) A telepiilisi hulladdkot az ingatlanhaszndlf
a) a hulladdk kdpzdddsdnek helye szerinti ingatlan terilletdn,
b) a hulladdk kdpzfiddsdhez legkozelebb esd giijtdsre alkalmas terilleten vagt helyisdgben, vagy

c) a telepilldsi onkormdnyzat dltal kijeldlt helyen,

s zabv dny o s gy iijtffieddny h e n v agy h ulladd k gy ilj t6 n d k b un gy rtirtL

(2) A telepillLsi paptr-, ilyeg-, miianyag, fdm- ds zoldhulladdkot a vegyes hulladdkt6l elkilldnitetten
kell giijteni, ide nem drtve a @ es 0) bekezdds szerinti esetet.

(3) Az elkiilhn{tett gyiijtds ciljdra szolgdlf gyiijtdedinybe kizdrdlag olyan tfpusrt, fajtdiit vagt
jellegii telepillisi huUuddk helyezhetf el, amelynek giijtdsire a gtiijtffiedinyen szereplf ielzis vagt

felirat vonatkozik.

Az 5. $ (2) bekezddse elSfrja, hogt az ingatlanhaszndld gondoskodik andl, hogy a telepiildsi hulladdk
kozszolgdltatdnak tortdnri dtaddsa, tovdbbd az ingatlanhaszndlf dltal gtijtfhelyre tortdnci elszdllftdsa

biztonsdgosan, a kdrnyezet veszdlyeztetisit, szennyezdsdt, kdrosftdstit, valaminl s hulladdk
kis af rd dds dt kizdrd md don tbrtinj en.

Egy6rtelmri, hogy a jogszab|ly itt a szabvhnyos gyiijtoed6ny eset6ben a hullad6kgyrijto jdrmtivek iirito
szerkezet6hez alakitott gyrijt6eddnyre (EN 840-1 szabvSny), 6s a tobblethullad5k elszfillithshra szolg6l6, a
kdzszalgilltat6 embl6m6j6val ell6tott, speci6lis hulladdkgyrijto zs6l<rafiaL

A T6rsul6s pillySzati forr6sb6l biztositotta a szelektfv gytijt6ed6nyeket, de a vegyes hulladdk gyijtesdhez

szi.iks6ges hasznillt eddnyzetet az ingatlanhasznill6nak maghnak kell beszereznie. Altalfinossdgban

elmondhat6, hogy az ingatlanhasznillok eleget tesznek a szab6lyos g;ytijtdsi kotelezetts6gtknek. Sajnos

azonban el6fordul, hogy hhz1iart6si szemeteszs6kb6l, mrianyag hord6b6l, a gyiijt6ed6ny mellol stb. kell



cisszeszedniiik munkat6rsainknak a hullad6kot, ami nem lehet ir6nyukban jogos elv6r6s. Emellett a vegyes

hullad6k olyan anyagot is tartalmaz (pl. 6pit6si-bont6si tormel6k, vesz6lyes hullad6k), amelyet a

kozszolgilltato nem szdllithat el, vagy a kotelez6 kdzszolgilltat6s k<ir6ben nem kell elszilllitania. Ezeket az

eseteket a hullad6kszilllitirs megtagad6s6nak lehet6sdgek6nt az }nkormhnyzatirendeletek is tartalmazzhk.

T5rsas6gunk szeretne 6rv6nyt szerezni a fenti jogszab6lyi el6ir6soknak, 6s egy rovid ti.irelmi id6t

kdvetoen meg fogja tagadni az idrritdst abban az esetben, ha annak jogszabillyi felt5teleit az

ingatlanhaszn6l6 nem biztositj a.

Terveink szerint 2018. okt6ber h6napban a szilllitfusok sor6n egyedi 6rtesit6st kapnak azok az

ingatlanhasznillok, akik nem haszn6lnak szabvhny ed6nyt, vary az ed6nytik s6riilt. A tfijdkoztat6

tartalmazni fogja, hogy november 15-6t61 nem vegzi el a kdzszolgilltato a szilllithst, ha az

ingatlanhasznill6 a hi6nyoss6got nem p6tolja. Akikndl a szolg|ltaths azdrt nem v6gezhet6 el, mert az

ed6ny tirltdltott, veszdlyes hullad6kot vagy nem az elktilcinitett gyrijt6s szerinti hullad6kot tartalmaz, enol
konkrdt tfij6koztathst kapnak. A thjdkortab nyomtatv6nyok m6sodp6ldr{ny6t a kdzszolgilltat6

nyilvhntartla, iW a megtagad6s okai ut6lag bfrmikor meg6llapfthat6k, visszakereshetok.

Ezek a l6p6sek nem az Onkorm6nyzatot,hanem az ingatlanhaszn|lok egy csoportjdt fogiSk 6rinteni, de a

panasz, az elegedetlens6g 6s 6rtetlens6g biztosan 6nokn6l is jelentkezni fog. A nyiregyhfui gyrijtokorzet

telepiildsein azintezkedlsek h6rom 6vvel ezelotti bevezet6s6t kdvetoenjelent6s eredm6nyeket drttink el,

6s biztosak vagyunk abban, hogy megfelelo onkormfinyzati thmogatls mellett ez most is sikeriilni fog.

Tudjuk, hogy sokan vannak, akik a sziiks6ges felt6teleket val6ban nem tudj6k teljesiteni. Orommel

tapasztaltuk, hogy az onkorm6nyzatok jelent6s segits6get nyfjtottak a r6szorul6knak, mely

segits6gnyrijtSs technikai kivitelezdsdben mi is aktivan kozremtikodtiink. Ezt az Onok esetdben is

k6szs6ggel vSllaljuk:

Mell6keljiik athjlkoztat6 szciveg6t, melyet azok az ingatlanhaszndl6k kapnak, akikn6l a hulladdk gytijtdse

6s kihelyez6se nem megfelel6.

Amennyiben kdrdsiik, k6rd6si.ik van, kdrem, keress6k koll6g6mat az alilbbi telefonos el6rhetos6gen:

Aj ler Ferenc szol giltat hsi igazgatfi
Mobil: 301207 7974

E-mail: ailer.ferenc@thskft.hu

Segito kozremrikoddstket nagyon koszonjiik.

fsznk-Alfiildi

Nyiregyh6z a, 20 18. szeptember 27 .

19867-2-15

iigyvezet6

Tisztelettel:



Tisztelt Ingatlanhasznf 16 !

A hulladdkgazd6lkod6si klzszolgilltatris rendjdt meghatdroz6 38512014. (XII. 31') Korm' rendelet elolrja a

szabvdny gyiijt6ed6nyek hasznflatdnak kiitelezetts6g6t, valamint vrt, hogy a telepiildsi hulladdk

k6zszolg6ltat6nak t6rtdn6 1taddsa biztons6gosan, a kiirnyezet vesz6lyeztetilsfit, szennyez6s6t, k6rosftdsft'

vallamint a hullad6k kisz6r6dds6t ktzhr6 m6don tiirt6njen'

Tdj6koztatjuk, hogy az On ingatlanfn a hullad6k kihelyez6se nem megfelel6' mert

n a hulladdkot nem szabviiny gyrijt6eddnyben helyezt6k ki'

A Kdzszolgdttqt6 szdllit6eszkdzdhez rendszeresitett szabvdny g'tfijtdeddnynek az MSZ EN 840 szabvdnynak

kell megfelelnie.

a a hulladdkot nem a vegyes hullad6k gyrijtds6hez rendszeresitett gyiijt6ed6nyben helyezte ki.

A vegtes hulladdk nem helyezhet6 ki a z\ldhulladdkvagt a szelektfv hulladdk g/'iijtdsdre kapott eddnyben'

n a gyrijt6ed6ny tirtartalm6t meghalad6 ttlbblet hullad6kot nem a vegyes hullad6k gytijt6sdhez rendszeresitett

zsdkban helyezte ki.
Haszndlhat6: szilrke, fekete vagt zold sz{nii, Tdrsasdgunk embldmdidval 6s tdi6koztat6 felirattal elldtott

g{ijtcizsdk.

r a gyiijt6eddny trilttiltOtt, trilsrilyos.

A trilt1ltott vqgl ttilstrtfuos eddny iirltdse munkov,ldelmi okok miatt tilos, ds a g,t{iitded4nyt is kdros[thatia'

r a gyiijt6ed6ny hamut, 6pit6si-bont6si t0rmel6ket tartalmaz.

I a gyrijt6eddny - allapota miatt - iirit6sre nem alkalmas, illetve iirit6se balesetveszdlyes.

I a gyiijt6eddny rlrtartalma meghaladja aszilmlafizetds alapj6t k'pezo gyrijt6eddny m6ret.

K6rj iik, a megfelelff szinvonahi kdzszolg iitaths 6rdek6b en a hiinyo s s hgotl elt6r 6st

halad6ktalanul sziveskedjenek megsziintetni.

T6$6koztatjuk, hogy 2018. november 15. napjit kiivetden a nem megfelel6en kihelyezett

hullad6k elszdllitfsit a gyiijt6jirat meg fogia tagadni'

Kelt:...

gyijt6j6rat vezet6je


