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történt változás 

lisztelt Polgármester Ur! 

A szelektIv hulladékszällItás rendjében tOrtént vältozás kapcsán Társaságunkhoz kUldött megkeresesével 

kapcsolatban, az alábbi indokok alapjãn meghozott döntésUnk és álláspontunk elfogadását kérjük. 

Magyarország Kormánya által a koronavIrus következtében elrendelt veszélyhelyzet fennállása alatt a 

hulladékgazdélkodási kozszoIgttatás folyamatos es biztonságos ellátása érdekében Társaságunk az alábbi 

intézkedést horta meg. 

A terseg felelôs közszolgáRatójaként döntésünket a járvány tetôzô/Iefutó idäszakában - mikor a járvány terjedése 

felgyorsul a kozponti intézkedések enyhItésének hatására — a kommunális hulladékszállItás biztonságos ellátása 

érdekében tettük meg. Az intézkedéssel megakadãlyozhato, hogy az esetleges tomeges, egyidäben jelentkezc5 

megbetegedesek munkaerd prob!émàkhoz és a kozszolgáltatás ellátásának veszélyeztetéséhez vezessenek. 

A jãrványhelyzet okorta egészségUgyi es gazdasagi körUlmények rövid és hosszci távü módosItásokat 

követelriek lársaságunktól. 

A kommunãlis hulladékszállItás biztosItsa, a fertözésveszélyes hulladékok elszállItása elsädleges feladata a 

kozszolgáltatonak a járványhelyzetben, ezért ennek biztosItása érdekében dontOttünk a szelektiv hufladékszállItás 

gyakoriságának módosItása mellett. 

Döntésünk rövid távü célja, hogy az OHKT elöIrásainak betartásával - tarta!ék human eröforrás képzés céljából - 

egy eddig önként vállalt tobbetszoIgáItatás paraméterein váltortattunk. A szelektFv h ulladékgyUjtés kétheti 

gy0jtés1 gyakoriságát az OHKT-ben elöIrt havi egyszeri gyakoriságra módosItottuk, mennyiségi korlátozás nélkUl. 

A szelektiv hulladék ugyanabban a mennyiségben kerül továbbra is elszallItasra mint korébban, attól fuggetlenul, 

hogy havonta egy akaIommaI torténik, ezáltal semmilyen szolgaltatas csOkkenést nem jelent. 

A lakosság a száltitási alka!omtól fuggetlenul eddig megszokott mennyiségben kihelyezheti csomagolási 

hulladékát bármilyen átlátszó zsákban, vagy a kommunális hulladék gyCjtésére használt edényzettäl eltérô, jól 

látható módon megjelolt (sérga szInü, vagy tetejO, felirattal ellátott) szabványos edényzetben. 

DöntésUnk hosszLitávü módosItásának okai között szerepel az a tény, hogy a kozszolgaltatora nem terhelhetô rá 

az a tobbletkoltség, hogy havi két alkalomrnal járja végig a települések utcait ugyanazért a hulladekmennyiségért, 
ami havi egy alkalommal is begyOjthetä. A lakosség nem megfelelôen alkalmazza a szelektIv hulladékgyüjtés 

szabályait, nem megfeleläen tömörIti a csomagolási hulladékot, és félig rakott, törnörItetlen zsákokat helyez ki. 

Ezáltal folyamatosan növekszik az egyszer használatos zsákok menriyisége, amit a Iakosság a szelektIv hulladékok 

osszegyCijtéshez használ, ez Társaságunknak és az NHKV Zrt.-nek is tobbletkoltséget jelent és nem utolsO sorban 

további környezetszennyezéshez vezet. 
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Szabó G{ 
termelési vezetä 

A Iakosság a huIIadéksthIIItsi dijat az ItaIa használt kommunális gyCIjtôedény Cirtartalma / litermennyisége 

alapján fizeti. A szelektIv hulladékszállItás el6Irsainak Társaságunk, a módosiths bevezetésével is eleget tesz. A 

módosIlott szliItási gyakoriság megegyezik a käzszoIgltatók többsége által, korábban is alkalmazott havi egyszeri 
alkalommal. 

Fontosnak tartjuk, hogy az nkormányzatok a Iakosság irnyába történô kommunikációjukban azt az 

álláspontot képviseljék, közvetitsék, hogy a havi egyszeri gyüjtési alkalommal is elszátlItásra kerül a lakosok 

ItaI összegyCijtött szelektIv hulladék, semmilyen hátrány, szolgáltatáscsokkenés nem en ket. 
A kornyezettudatosság és a járványhelyzet okorta gazdasági tényezök figyelembevételével ne követeljenek egy 

olyan gyakorlatot, amely jelentös környezetszennyezéssel jar a gepjármUvek károsanyag kibocsátása miatt, 

tová bbá jelentds nyersanyag mennyiséget, emberi erôforrást, bérköltséget, eszköz igénybevéte It, 

eszközarnortizációt jelent. Szemléletváltás szükséges, hogy ne ragaszkodjunk egy értelmetlen kényelmi 

szemponthoz, holott a hulladék szállItása ugyanabban a mennyisegben megtorténik, csak kicsit tovább kell a 

Iakosságnak tárolnia egy olyan hulladékot, ami közegészségQgyi szempontból nem igényel gyakoribb 

elszállItást, de mindezzel sokat tesznek környezetünk érdekében. 

Thrsasgunk törekszik szoIgáItatsi területén egységes müszaki tartalom kialakItására, a csomagolási és a 

zäldhulladék gyCijtési gyakoriságãganak es mennyisegének tekintetében. Zöldhulladék szállItãst illetäen, a 

mindenki szmára biztosIthatO egyenlö szolgáltaths megköveteli, hogy azoknak az igthnyeknek a kielégItésére is 

találjunk megoldást, akik az egységes szolgáltatáson felül, tobbletszolgáltatást — gyakoribb száltItási, alkalmat 

illetve korlátlan mennyiség etszIlItsát kIvánjàk igénybe verini. Trsaságunk a lakosok egyedi igényeinek 

kielégItéséberi, és telepulésszint(i tobbletszoIgltats biztosItsában is partner kIvn lenni, de ennek a 

tobbletsoIgaltatásnak a fedezetét vagy a Iakossgnak, vagy egyedi megIIapodásokkaI az önkormányzatoknak 

viselniükkeIl. 
A kozszcIgáltatók maximalizált szolgáltatási dijat kapnak a Koordináló szervt6l, amely nem fedezi a fajlagos 

müködéi koltsegeket. Ezãltal a lakossag olyan irányü igényeinek kietégItésére - amely korlátlan zöldhulladék 

eIszáIIitát, illetve az OHKT-ban meghatározott gyUjtési számtól több alkalmat biztosItana- a kozszolgáltató 

eIhatároIdik. 

A cserezákok biztosItására jogszabályi elöIrás nem kotelezi a kozszolgáltatót, ez egy eddig vállalt plusz 

szolgaltatás volt Társasâgunk részéröl. 

Jelenlegi kazszoIgltatsi és jogszabályi struktürában tehát meghatározó jelentäség(i tény, hogy az NHKV Zrt-t 

illeti meg a kozszolgltatási dIj, ami a rersicsökkentés következtében több eve változatlan mértéka, Igy az NHKV 

Zrt. által viselni köteles koltségek sem növekedhetnek a végtelenségig, anélkül, hogy annak fedezeti oldala 

valamilyen formában biztosItott legyen. A térItésmentes zskok számának növelése, a korlátlan mennyiségCi 

zbtdhuIIacék elszállItása, bevétellel nem fedezett jelentôs mérték(i koltsegnovekedést jelent Társasgunk 

valamint az NI-WV Zrt., végsö soron pedig az állam részére. 

Megjegyezni kIvnjuk, hogy intézkedéseinket a lakosság biztonságos szolgáltatásának elItsa, a munkavIlalóink 

egeszsegének védelme érdekében, a megvltozott gazdasgi körülményekhez igazodva, az arányosság és a 

méltnyosság elvének figyelembe vételével hortuk meg. 
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