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Szelektíven gyűjthető biohulladékok
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nyers gyümölcs- és zöldségmaradvány,
hervadt virág,
falevél,
levágott fű, kerti gyom,
összeaprított ág,
faforgács, fűrészpor, fahamu
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NEM szabad a biohulladékok közé tenni:
8
8
8
8
8

festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradvány,
műanyag, üveg, cserép,
fém, ételmaradék (hús, csont, stb.)
állati ürülék, ismeretlen anyag,
illetve szemét!

Kérjük, hogy olyan gallyakat helyezzenek ki elszállításra, amelyek mérete nem haladja meg
a 60 cm-t!
Azokon a városrészeken, ahol jelenleg nem megoldott a biohulladékok rendszeresített begyűjtése, a háztartási hulladéktároló tartalmán felül egy darab – növényi hulladékot tartalmazó – zsák elszállítását biztosítjuk.
A biojárat által begyűjtött növényi eredetű bomló szerves hulladék komposztálásra kerül a
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Oros Szállási u. 72.sz. alatt található komposztáló telepén.

A VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE

1. Lakossági veszélyes hulladékok kezelése

A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Hulladékkezelő Üzemében és Hulladékudvarában Nyíregyháza lakossága ingyenesen leadhatja a beszállított kis mennyiségű veszélyes hulladékot
(akkumulátor, szárazelem, festékes göngyöleg, növényvédő szerek és azok csomagolása,
használt hűtőberendezés, veszélyes összetevőjű tisztítószer és göngyölege, elektronikai cikkek, használt étolaj, fáradt olaj, leselejtezett számítógép, stb).
Emellett évente két alkalommal – szervezett akció keretében – a város több helyszínen a Kft.
térítésmentesen átveszi a lakosságtól a veszélyes hulladékokat.

2. Ipari veszélyes hulladékok kezelése

Átmeneti tárolásra – térítés ellenében – az ipari tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok is leadhatóak a Szállási úton található Hulladékkezelő Üzemben.

HÁZHOZ MENŐ ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

A lakossági igényeknek eleget téve 2008 áprilisától a THG. Kft.
térítésmentesen házhoz megy a működésképtelen elektronikai
hulladékokért. Minden hónap első keddi és szerdai napján gyűjtőjáratot indít az előzetesen egyeztetett helyszínekre kihelyezett
elektromos berendezések begyűjtésére. A szállítási igényt a gyűjtést megelőző hét csütörtöki napján délig jelezhetik a lakók az
alábbi elérhetőségeken:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Tel.: 42/314-976; E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu
vagy Tel.: 42/594-435; E-mail: hulladekkezelo@thkgt.hu

Itt szeretnénk felhívni a tisztelt lakók figyelmét arra, hogy amennyiben
valaki előzetes egyeztetés nélkül helyezi ki hulladékát,
az illegális hulladéklerakásnak minősül, ami pénzbírsággal büntethető.

ÉPÍTÉS–BONTÁSI HULLADÉKOK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE

A Kft. térítés ellenében biztosít konténereket építkezésekhez felújításokhoz, bontásokhoz,
építési, bontási (nem veszélyes hulladéknak minősülő) törmelék tárolására, és vállalja azok
elszállítását, valamint gondoskodik a hulladék – vonatkozó jogszabályoknak megfelelő –
megsemmisítéséről.
Természetesen lehetőség van a hulladékok vegyesen történő gyűjtésére is, azonban ha elkülönítetten történik a hulladékok kezelése, az ártalmatlanítási díj jelentősen csökkenthető.
A szállítással kapcsolatban a következő elérhetőségeken kérhető bővebb információ:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Tel.: 42/314-976; E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu

ELÉRHETŐSÉGEINK

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. · Tel./fax.: 42/594-500; 42/594-501
E-mail: thg@thgkft.hu · www.thgkft.hu
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.,
Hulladékudvar
Telefon: 42/506-815
Fax: 42/506-816
Nyitva tartás:
hétfő – kedd – csütörtök: 7.30 – 15.45
szerda:
7.30 – 17.00
péntek:
7.30 – 13.00
PÉNZTÁR:
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: 42/594-513
Nyitva tartás:
hétfő – csütörtök:
8.00 – 15.00
Péntek:
8.00 – 13.00

REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ ÜZEM:
Nyíregyháza – Oros, Szállási u. 72.
Telefon: 42/594-430
Fax: 42/594-431
Nyitva tartás:
hétfő – péntek:
7.00 – 17.00
szombat:
7.00 – 14.00

KÖZÜLETI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
fsz. 13/a iroda
Telefon: 42/594-537
Fax: 42/594-536
Nyitva tartás:
hétfő – csütörtök:
7.30 – 15.45
péntek:
7.30 – 13.45
KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS:
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
fsz. 15. sz. iroda
Tel.: 42/594-523; 42/314-976; 42/594-532
Fax: 42/594-531
Nyitva tartás:
hétfő – csütörtök:
6.00 – 15.45
péntek:
6.00 – 13.45
HULLADÉKUDVAR:
Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.
Telefon: 06-30/99-87-101
Nyitva tartás:
hétfő – péntek:
7.30 – 18.00
szombat:
8.00 – 14.00

Amennyiben kérdése van a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban,
vagy további információra van szüksége, örömmel állunk rendelkezésére.
Ez a szórólap is újrahasznosított papírra készült!

4400 Nyíregyháza
Bokréta u. 22.
Tel.: 06-42/594-523
HULLADÉK
-GAZDÁLKODÁSI KFT . www.thgkft.hu

tersegi

1146 Budapest,
Hungária krt. 179-187.
www.okopannon.hu

SZELEKTÍV INFO
www.nyiregyhaza.hu

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS LEHETŐSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

1. Gyűjtőszigetek

Nyíregyháza lakosságának 2002 óta van lehetősége, hogy szelektíven gyűjtse hulladékát,
ugyanis ekkor került kihelyezésre a csomagolási hulladékok különválogatását biztosító 120 db
„zöldsziget”.
A szelektív hulladékok gyűjtését és hasznosításra történő előkészítését a Térségi HulladékGazdálkodási Kft. (röviden THG Kft.) végzi.
A Kft. 2008. év végéig 200 db gyűjtőszigetet alakított ki, és ezek számát – a felmerülő lakossági igényekhez igazodva – folyamatosan növeli.
Az őrzés nélküli, éjjel-nappal rendelkezésre álló szigeteken a lakosság térítésmentesen helyezheti el a különválogatott papír-, műanyag-, fém-, fehér és színes üveghulladékát, valamint
a kiürült italos kartondobozokat. A „zöldszigeteken” található konténerek különböző színűek,
de tábla is jelzi a gyűjthető hulladékok fajtáit, valamint a konténereken elhelyezett matricák
is mutatják, melyik edénybe milyen csomagolási hulladék helyezhető el. A „zöldszigetek” közintézmények, üzletek, bevásárlóközpontok, lakótelepek, forgalmas, könnyen megközelíthető csomópontok közelében lettek kialakítva.
2004-től egy Önkormányzati pályázatnak köszönhetően
lehetőség nyílt a város óvodáinak, általános és középisMűanyag
414 tonna
koláinak az intézmény területén belül történő szelektív
Papír
hulladékgyűjtésre. Az edények tartalmának elszállításá794 tonna
Üveg
ról szintén a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. gon478 tonna
doskodik.
Nagyon fontos a gyűjtőedények megfelelő használata, mivel a helytelenül elhelyezett hulladékokkal tönkretehető mások fáradságos munkája. Ha háztartási
Nyíregyháza lakossága által
hulladék kerül a konténerekbe, az addig szétválogaa gyűjtőszigeteken elhelyezett
tott anyagokat már nem lehet hasznosításra előkéhulladékmennyiségek 2008-ban
szíteni.
A gyűjtőszigetek környéke

Sajnos sokan nem tudják, mire szolgálnak a „zöldszigetek”, mivel itt helyezik el a feleslegessé vált lomokat, illetve a szemetet. Ez illegális hulladéklerakásnak minősül, ami akár pénzbírsággal is büntethető.
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Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. lehetőséget biztosít 1 m³ lakossági hulladék ingyenes elhelyezésére a Regionális Hulladékkezelő
Üzemében (Nyíregyháza-Oros, Szállási u. 72.), elősegítve ezzel az illegális hulladéklerakás
megelőzését.
2. Házhoz menő, zsákos gyűjtés

Nyíregyházán valamennyi családi házas övezetben a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabbá tétele érdekében 2005 szeptemberétől folyamatosan kerül bevezetésre a házhoz menő
zsákos szelektív hulladékgyűjtés.
A gyűjtés lehetőséget teremt arra, hogy a hasznosítható csomagolási (papír- és műanyag-)
hulladékokat otthonaikban gyűjthetik a kertes
házban élők, a zöldszigetekről már ismert színű
– sárga és kék – zsákokban.
A zsákokon felirat mutatja, hogy melyik zsákba milyen hulladékot tehetünk. Ezt a tájékoztatást
érdemes betartani, mivel ha nem a megfelelő hulladék kerül a zsákba – például bio-, vagy háztartási hulladék gyűjtésére használják – a THG Kft.-nek nem áll módjában elszállítani azokat.
A gyűjtőzsákokat a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. térítésmentesen adja át a gyűjtésbe
bevont ingatlantulajdonosoknak és az előre megadott napokon térítésmentesen szállítja el.
Az elszállítás pontos időpontjáról külön hulladékszállítási naptárban tájékoztatja a lakókat. A
naptárak a zsákos hulladékgyűjtés időpontjai mellett a kommunális hulladék, a biohulladék,
a lomtalanítás, valamint az egyéb szelektív hulladékgyűjtési akciók ütemezését is mutatják.
A gondos szelektálásból – környezetünk megóvása mellett – anyagi előnyök is származnak,
hiszen ha lecsökken a háztartási hulladék mennyisége, a hulladékkezelési díjnövekedés is
mérsékelhető, mivel a díj fizetésének alapjául a keletkező hulladék mennyisége szolgál.
Papír
388 tonna
Amennyiben előfordul, hogy a kiosztott színes zsákok daMűanyag
rabszáma nem elegendő, a csomagolási hulladékok át397 tonna
látszó zsákokban is kihelyezhetőek a szállítás napján.
A papír- és műanyaghulladékok gyűjtésére alkalmas átlátszó 120 l-es műanyag zsák megvásárolható a Térségi Hulladék–Gazdálkodási Kft. központi telephelyének
A házhoz menő gyűjtés
raktárában (Nyíregyháza, Bokréta u. 22.) hétköznap 6
eredményei 2008-ban
óra és 13.30 között, valamint a Kft. lakossági ügyfélszolNyíregyházán
gálati irodájában (Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.) is.
Nagyon fontos, hogy ezek a zsákok – anyaguk vastagságából adódóan – kizárólag papír és
műanyag hulladékok gyűjtésére használhatóak.
3. Felügyelettel ellátott hulladékudvar

A felügyelettel ellátott hulladékudvar olyan zárt
területtel és szakképzett személyzettel ellátott
gyűjtőhely, ahova több fajta és nagyobb tömegű, előre szelektált hulladék rakható le. Nyíregyházán a Korányi Frigyes úton található az első hulladékudvar, ahol a következő hulladékok
helyezhetőek el.

Csomagolási hulladékok

3
3
3
3
3

fehér és színes üveg
műanyag
papír
fém
italos kartondoboz

Egyéb hulladék

3 nagydarabos hulladék (lom)
3 zöldhulladék
3 lakosságnál keletkező 1 m³-t meg nem
haladó építési, bontási hulladék
3 kis mennyiségű lakossági veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, olajos
flakon, használt étolaj, fáradtolaj, stb.)
3 elektronikai hulladék

Hasznos tudnivalók a Hulladékudvarral kapcsolatban:
• A Hulladékudvar szolgáltatásai minden nyíregyházi lakos számára – a háztartásokban
keletkező hulladékok szokásos mennyiségéig – ingyenesek.
• Az udvar csak a háztartásokban – tehát nem az iparban és a kereskedelemben – képződő hulladékok befogadására szolgál.
• A Hulladékudvar megközelíthető gépjárművel.
• Az udvarban munkatársunk segíti a jobb tájékozódást, illetve a hulladékok elhelyezését.
A Hulladékudvarban háztartási hulladék nem adható le!

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS SZABÁLYAI

A kék színű konténerekbe és kék színű zsákokba helyezhető el a papírhulladék:

3 élelmiszerek és kozmetikai cikkek kartondoboza
(pl.: müzlis, teás, szappanos és fogkrémes doboz),
3 újságpapír (fekete-fehér vagy színes),
3 prospektus,
3 füzet,
3 iroda- és géppapír,
3 papírzacskó és hullámpapír

A papírok közé kérjük, ne dobjanak élelmiszerrel
vagy vegyi anyaggal szennyezett hulladékot!

A fehér és zöld színű harang alakú konténerek az üveghulladék gyűjtésére szolgálnak:
3 bármilyen színű öblösüveg-hulladék, zárófedél nélkül
Síküveg (pl.: ablaküveg) a gyűjtőszigetek
konténereibe nem helyezhető el, azokat
a Hulladékudvarban lehet leadni.

A sárga színű konténerek és sárga színű zsákok alkalmasak
a műanyag-, fém- és italoskarton hulladékok gyűjtésére:

Műanyag:
az ásványvizes, üdítős palack és kupakja,
tisztítószeres flakon,
kozmetikai termékek csomagolása,
műanyag fólia és zsák, zacskó,
bevásárló táska,
különböző poharak (pl. joghurtos, vajas, margarinos,
tejfölös doboz),
3 valamint egyéb PET, PE, PP, HDPE jelzéssel ellátott
csomagolási hulladék

3
3
3
3
3
3

Fém:
3 alumínium és egyéb fémből készült italos- és konzervdoboz,
3 üvegek fém zárófedele
Italos kartondoboz:
3 többrétegű gyümölcsleves és tejes doboz

A palackok és flakonok kupak nélkül,
lapítva kerüljenek a konténerbe vagy a zsákba!
A szerves anyaggal (pl.: joghurt, margarin)
szennyezett hulladékokat kérjük
minden esetben öblítsék el!

A SZELEKTÍVEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOK SORSA

A szelektíven gyűjtött hulladékot a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. az Oros, Szállási u. 72.
sz. alatt található Regionális Hulladékkezelő Üzemébe, ezen belül is a szelektív hulladékkezelő részlegére szállítja, ahol a válogatást követően a papír-, műanyag-, italoskarton- és fémhulladékok bálázásra kerülnek, az üveget ömlesztve tárolják, majd átadják az újrahasznosítást végző gazdálkodó szervezeteknek. A különböző anyagokból használati cikkek és egyéb
termékek készülnek, így körforgásban maradnak és nem szennyezik környezetünket.

BIOHULLADÉK GYŰJTÉS

A háztartási hulladékok jelentős része, körülbelül 30%-a növényi eredetű, lebomló, szerves
anyag. Ennek a hulladéknak a gyűjtése és hasznosítása érdekében indult el 2004 májusától a
biohulladékok szervezett begyűjtése a családi
házak jelentős részétől.
A biohulladék tárolására szolgáló 120 l-es edényeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen bocsátotta a családi házas övezetben lakók rendelkezésére. Az
edények tartalmát a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. biojárata tavasszal, nyáron és ősszel
hetente, a téli időszakban kéthetente térítésmentesen szállítja el.

