
H U L L A D É K

KISOKOS
(LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ)

Mit, hova vigyek,
... ha már nincs rá szükségem,

... vagy nem tudom tovább tárolni? 

Segítünk,
… hogy helyükre kerüljenek a dolgok,

... ne a kuka mellé, közterületre, árkokba,
vagy az erdő szélére!

MIÉRT FONTOS EZ? - MIÉRT KÉRJÜK?

Szeretnénk, ha Városunkban a szelektíven begyűjtött hulladékok 
mennyisége, így az újrahasznosítás mértéke is növekedne.

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) legfrissebb jelentése szerint 
a Magyarországon felgyűlt hulladék kb. 30%-át sikerült újrahasznosítani, 
amely a térségünkben ugyan kiemelkedő, de ahhoz, hogy a jövőben 
tisztább levegőt, jobb vízminőséget és magasabb jóllétet élvezhessünk, 
az uniós iránymutatások szerint legalább az 50%-os szintet kellene 
elérnünk. 

Szeretnénk, ha Városunkban visszaszorulna az illegálisan elhelyezett 
hulladékok mennyisége.

Szolgáltatóként sajnos többször szembesülünk vele, hogy a szelektív 
gyűjtőszigetek, ill. – zöldhulladékgyűjtéskor – a járdák általános 
hulladéklerakó helyként üzemelnek, az „úgyis elviszik” elv mentén. Ez 
azonban helytelen felfogás, hisz olyan tízmilliós többletköltséget okoz 
a városnak és a szolgáltatónak, amit fontosabb dolgokra – például utak, 
óvodák, iskolák karbantartásra, virágosításra, kultúrára támogatásra – 
költhetne, nem mellesleg pedig illegális hulladéklerakásnak minősül, 
melyet a Közterületfelügyelet bírsággal szankcionál.
Fentieken felül a szolgáltató számára azon többlethulladékok elszállítása 
is jelentős terheket ró, amelyek a – szerződött, vagy szabvány –
hulladékgyűjtő edény befogadóképességén felül képződik. A púpozott, 
hulladékkal körbeépített kukák környezete, az időjárásnak való kitettség 
okán folyamatos takarítást igényel, ráadásul újabb szemetelésre csábít. 

Lakókörnyezetünk megóvásához felelős gondolkodás, egymásra 
figyelés és aktív szerepvállalás szükséges. – Tegyünk érte mindannyian!

Egyéb, ill. át nem vehető hulladékfajtákról,
a hulladékgyűjtő udvar és a telephely nyitvatartásáról 

részletes tájékoztatót talál oldalunkon:
www.vhkn.hu/szolgaltatasok/hulladekgyujto-udvar 

www.vkszrt.hu/hulladekgazdalkodas/szolgaltatasok 

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Tel.: (88) 949-849  I   e-mail: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu

 „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN 



Nikecell? – Kommunális hulladék!
Hova vigyem?: Kommunális gyűjtőedényben kell elhelyezni, nem 
gyűjthető szelektíven!

Nyesedék, levágott fű, metszésből maradt ágak, elhalt cserepes 
virágok? – Zöld hulladék!
Hova vigyem?: Ha lehetősége van, komposztáljon! Amennyiben ez 
nem megoldható, vegyen részt a házhoz menő zöldhulladékgyűjtési 
akcióban, vagy akción kívül szállítsa be zöldhulladékát a veszprémi 
hulladékgyűjtő udvarba, (Veszprém, Kistó u. 8.) ahol térítésmentesen 
leadható. Az akció feltételeiről, időpontjairól tájékozódjon a   
www.vkszrt.hu oldalon, a Veszprémi Kalendáriumban, vagy az 
ügyfélszolgálat elérhetőségein. 

Monitor? Régi tévé? Használhatatlan háztartási gép? Fénycső?
– Elektronikai hulladék!
Hova vigyem?: A veszprémi hulladékgyűjtő udvarba, (Veszprém,   
Kistó u. 8.) ahol háztartási mennyiségben térítésmentesen leadható. 
Tipp: Műszaki áruházak akcióikban számtalan alkalommal hirdetnek 
készülékátvételt vagy beszámítást új termék vásárlása esetén. Érdemes 
figyelni ezeket is. 

Csomagolási hulladék? – Papír? Üveg? Műanyag? – Szelektív hulladék!
Hova vigyem?: A városi szelektív hulladékgyűjtő szigetekre, vagy a 
házhoz menő rendszerben ürített szelektív hulladékgyűjtő edényekbe, 
a rajtuk lévő matricák iránymutatásai alapján. Az üveghulladékot – a Ht. 
12. § (2b) bekezdése szerint – a 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező 
forgalmazók is kötelesek térítésmentesen átvenni. A helyesen gyűjtött 
szelektív hulladék csaknem teljes mértékben újrahasznosításra kerül.

Műanyag tányér, vállfa, gyerekjáték, fogkefe, műanyag alkatrész?
– Kommunális hulladék!
Hova vigyem?: Kommunális gyűjtőedényben kell elhelyezni, nem 
gyűjthető szelektíven! Szelektíven kizárólag a csomagolási műanyag 
gyűjthető, ugyanis a jelenlegi technológiákkal csak ezek esetében 
megoldható gazdaságos újrahasznosítás. Valamennyi szelektíven 
gyűjthető műanyagfajtáról, a sárga színű konténeren, vagy a házhozmenő 
szelektívgyűjtő edényeken található matricás tájékoztatón olvashat.

Kiselejtezett bútor, ágybetét, műanyag kerti bútor, babakocsi, szánkó, 
bicikli, azaz olyan nagydarabos hulladék, mely méreténél fogva nem 
helyezhető a gyűjtőedénybe? – Lom hulladék!
Hova vigyem?: A lom hulladék elszállítása – házhoz menő rendszerben 
– évente egy alkalommal kérhető. (május - szeptember között kérhető)
Ezen kívül a veszprémi hulladékgyűjtő udvarban (Veszprém, Kistó u. 8.) 
egész évben térítésmentesen leadható. Időpont egyeztetés a házhoz 
menő lomtalanítás kapcsán: (88) 949-849, ugyfelszolgalat@vkszrt.hu.

Ablaküveg kerettel, ablaküveg keret nélkül, kültéri vagy beltéri ajtók?
– Építési hulladék!
Fürdőszoba felújítás törmelékei, szaniterek, wc csészék, mosdók?
– Építési, bontási hulladék!
Hova vigyem?: A veszprémi hulladékgyűjtő telephelyre, mely 
a Házgyári út végén, a Cseri murvabánya mellett működik. Az 
átvehető anyagfajtákról és az átvételi feltételekről tájékozódjon a  

www.vkszrt.hu oldalon, vagy az ügyfélszolgálat elérhetőségein. Eseti 
megrendelés alapján a lakosság és gazdálkodó szervezetek részére 
3 - 4,2 - 5 - 7 - 10 m3 űrtartalmú konténerek kihelyezésével építési törmelék,  
zöld hulladék valamint bizonyos termelési hulladék szállítását is végezzük. 
A szolgáltatás munkanapokon 05.30-13.30 óra között megrendelhető, 
telefonon: (88) 423-230, vagy a hulladek@vhkn.vkszrt.hu e-mail címen.

Festékes patron, festékes dobozok, elemek, akkumulátor, autógumi?
– Veszélyes, ill. különleges kezelést igénylő hulladék!
Hova vigyem?: A veszprémi hulladékgyűjtő udvarba, (Veszprém, Kistó u. 
8.) ahol az év folyamán, térítésmentesen leadható.

Ruhanemű, lábbeli, lakástextil – Textil hulladék!
Hova vigyem?: A bevásárlóközpontoknál található ruhagyűjtőkbe 
helyezhető. Egyes boltokban a használt ruhák leadását vásárlási 
utalvánnyal is honorálják.  

Minden, amire úgy gondolok, hogy az még valakinek jó lehet?
– Nem hulladék!
Hova vigyem?: Keresse meg a továbbadás lehetőségét! Ezek a dolgok 
remek lehetőséget kínálnak az ajándékozásra, adományozásra, karitatív 
célokra, de akár a továbbértékesítésre is. Ami számunkra felesleges, 
másnak még érték lehet.


