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A hungarocell (nikecell) nem ujrahasznosithato muanvag, ezert 
kerjiik a kornmunalis hulladek gyujtesere szolgalo kukaban elhe 
lyezni. Annak ellenere, hogy a hulladekszallitasi kozszolgalta 
tast minden ingatlanhasznalonak KOTELEZO! igenvbe vennie, 
rnegis akadnak olyanok, akik ezt a kotelezettseguket elbliccelik. 
Nevezhetjiik 6ket csal6knak is. Kozisrnert, hogy minden u] usv 
felnek teritesmentesen biztosftjuk a hulladek elhelvezesere 
szolgalo 120 Ies kukat. 

Az inqatlanhasznalonak a hulladekrol sz616 2012. evi CLXX\/. 
torveny rendelkezese szerint kotelezo a haztartasban kelet 
kez6 hulladek szelektfv m6don torteno qyujtese. A hulladek 
elszallltasat veqzo HHG Kft. a gyujt6edenyek terltesmentes 
biztosltasaval megteremtette ennek felteteleit, Ennek elle 
nere a szelektfv edenyekben sok a szernet, a vegyes hulladek 
gyujtesere szolqalo kukakban pedig sok a szelektfv m6don is 
qyujtheto hulladek aranya. A magas kornyezeti intelliqencia 
val rendelkez6k jobban odafigyelnek a helyes gyujtesre, mfg 
a kevesbe intelligens emberek kevesbe figyelnek a hulladek 
szetvaloqatasara. 
Eppen ezert kerjiik a lakossagot, hogy a haztartasl hulladek 
szetvalogatasara fokozottabban figyeljenek. SzelekUv hulla 
dek: tiszta, szennyezetlen papfr, PET palack OSSZETAPOSVA, 
miianyag flakon OSSZETAPOSVA, italos karton OSSZETAPOSVA! 
(,,Taposd laposra!"), miianyag f61ia, alumfnium italdobozok. 
Elofordul, hogy a csomagolasi hulladek elhelyezesere szolgal6 
sarga fedelii kukaba nem fer bele a ket szallftas kiiziitt kep 
zodo hulladek. Ebben az esetben kezi rakadasra alkalmas m6- 
don kiitegelve vagy atlatsz6 miianyag zsakban elhelyezve, azt 
mennyisegi korlatozas nelkiil elszallftjuk. Ez nem vonatkozik a 
ziild hulladekra! 

A csal6k viszont nem rendelkeznek a hulladekuk elhelvezesere 
szolgalo kukakkal (nincsenek ugvfelkent regisztralva), fgy  
kukak hianvaban  a szemetiiket jobb hijan tiltott helyen helye 
zik el. Kozos erdek a csal6k felderitese. Ezert kerjiik a lakossa 
got, hogy ha tudornasuk van olyanokr61, akik nem veszik igenv 
be a hulladekszallltasi kozszolgaltatast, arr61 tegyenek bejelen 
test az alabbi elerhetosegeken: 

Telefonszam: +36 52/219489, 
Email cim: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu 
Postai cim: 4220 Hajduboszormeny, Ujvarosi u. 12. 

Az a bejelento, akinek informaci6i alapjan uj iigyfel keriil regiszt 
ralasra 10.000 Fl jutalomban reszesill. A bejelento szemelyes adatait 
bizalmasan kezeljiik. 
A vilaqon egyetlen perc alatt egymilli6 muanyaq palackot es 
ketrnillio muanyaq szatyrot hasznalunk el. Ezek kerniai lebom 
lasahoz evezredek szukseqesek, A rnuanyaqok nem lebom 
lanak, hanem szetesnek egyre apr6bb es apr6bb darabokra, 
fgy jonnek letre a mikro muanyaq szerncsek. E darabkak mar 
bekerultek az emberi taplalek lancba. Ma mar minden ember 
szekleteben kimutathat6ak a mikro rnuanyaqok. Kivetel nel 
kul az eqesz vilaqon. Azt meq nem tudni, hogy okoznake 
ezek a szerncsek eqeszsequqyi problernat, de az biztos, hogy 
az evolucio soran nem muanyaq taplalekhoz alkalmazkodott 
az emberi szervezet. A szelektfven qyujtott es megfelel6en 
artalrnatlanttott hulladek nem terheli a kornyezetet, A mikro 
muanyaq az illeqalis szemetel6k reven jut a kornyezetbe. Az 
illegal is szemetel6ket nem konnyu lebuktatni. 
Ezert ha valaki az illegalis szemeteldk egyertelmii azonosftasa 
ra alkalmas dokumentumot (fenykep, video, stb.) juttat el hoz 
zank a fenti elerhetosegeken, 40.000 Fl jutalomban reszesiil. A 
bejelento szemelyes adatait bizalmasan kezeljiik. 

•••••••• TAJEKOZTATO 1111 

LOMTALANiTASI TIJEKOZTATO 
lsrnetelten tajekoztatjuk a lakossagot, hogy a lomtala 
nitas korabbi rendszere rnegvaltozott. 2018. januar 
Itdl a HHG Kft. a lorntalanltasi kozszolgaltatast kizaro 
lag hazhoz meno rnodon vegezheti. Az ugvfelek szem 
pontjabol ez azt jelenti, hogy a lorntalanitast elozete 
sen meg kell rendelni. Ez megteheto telefonon, email 
ben, vagy az ugvfelszolgalatokon. A reszleteket illeto 
en a www.hhgkft.hu honlapunkon tajekozodhatnak. 
A lomtalanitas a hulladekszallitasi dljat megfizetc, es 
tartozassal nem rendelkezo ingatlanhasznalo altal, 

• • • • • • • • • • • • 

Tarsasagunkkal elore egyeztetett napon {max. evi 1 al 
kalommal), egyedi rnegrendelessel kert, hazhoz rneno 
jelleggel tortenik. A jelentkezes saran szukseges meg 
adni a hulladek varhato mennyiseget es fajtajat is, 
amely legfeljebb 1 m3 lehet. A lakotelepi ovezetekben 
a kozos kepviselo kerheti a lakokkal elozetesen egyez 
tetett idopontban a lomtalanftast. 



Lomtalanitasi idopontok 2020 . 

A haztartasokban alkalomszen'ien - kommunalisnak nem 
miniisiilii - hulladekok az alabbi modokon helvezhetii el: 
Hasznalt mi.iszaki cikkek (TV, radio, mobiltelefon, tablet, laptop, 
stb.): a gvarto es a forgalmaz6 egvarant koteles arra, hogy az altala 
gvartott vagy forgalmazott elektronikus berendezessel jellegeben es 
funkciojaban azonos terrneket a fogyaszt6t61 visszavegye. A visszave 
tel akkor is k6telez6, ha a fogyaszt6 nem vasarol uj terrneket. 
Oveg: a legalabb 300m2 alapteruletu Ozlettel rendelkez6 forgalmaz6 
a forgalrnazas helven koteles az altala forgalmazott terrnekcsoportbol 
szarmazo szennvezodesmentes, elk016nftetten gyujtott csomagolasi 
uveghulladek atvetelere. 
Elem, akkurnulator: a hasznalt rmlszaki cikkek atvetelehez hasonl6 
an, minden elemet es akkurnulatort forgalmaz6 koteles a hasznalt 
elemet es akkurnulatort atvenni. Az atvetel akkor is k6telez6, ha a fo 
gyaszt6 nem vasarol uj termeket. 
Hasznalt aut6gumi: a forgalmaz6 abban az esetben koteles a hasz 
nalt aut6gumit terltesmentesen atvenni, ha a gvartoval rnegallapo 
dast kotott azok visszavetelerol. Amennyiben ilyen rnegallapodas 
nines, az aut6gumi javft6 vagy forgalmaz6 jogosult a hasznalt aut6gu 
mi atvetelert terltesi dljat kerni. 

• veszelves hulladek (olaj, festek, akkurnulator, Telepiiles Idopont Szallitast Alkalo 
kepcsoves TV stb.) napok m (db) 

• elektronikai hulladekok, hasznalt rnuszaki cikkek I. Haiduboszormenv 2020.03.23. - 04.07. H.-K. 3-3 
• agnvesedek, sz616vessz6, zoldhulladek 2. Haidunanas 2020.03.27. - 04.10. p 3 
• szernelvauto, teheraut6, es traktor gumiabroncs 3. Balmazuivaros 2020.03.23. - 04.07. H.-K. 3-3 
• csomagolasi karton, papir, es rnuanvag hulladek 4. Haiduhadhaz 2020.03.25. - 04.08. Sz. 3 
• uveghulladek 5 . Haidusamson 2020.03.23. - 04.09. H.-K.-Sz.-Cs. 3-3 

• kezi er6vel nem rakodhat6, tulsulvos, vagy tul rneretes 6. Haidudoroz 2020.05.06. - 05.20. Sz. 3 

hulladek 7. Teglas 2020.05.07. - 05.21. Cs. 3 
8. Pol gar 2020.05.04. - 05.21. H.-K.-Sz.-Cs. 3-3 

Lornnulladek evente 1 alkalommal {hulladeksz6/fft6si dijat megfize- 9. Uiszeutmarzita 2020.05.o?. - 05.21. Cs. 3 
t6 es tartoz6ssal nem rendelkez6 ugyfelek) teritesmentesen lead ha- IO. Hortobazv 2020.05.o?. - 05.21. Cs. 3 
t6 maximum 100 kg-ig a Hajduboszormeny, Czegenyi uti lerak6- 11. Bocskaikert 2020.05.08. - 05.22. P. 3 
ban netkoznap 8:00 es 15:30 kozott. 12. Gorbehaza 2020.05.o?. - 05.21. Cs. 3 

Kerjuk fentiek szfves tudornasul veteletl Segft6 kozrermikode 13. Folvas 2020.05.o?. - 05.21. Cs. 3 

sukben bfzva: Hajdus6gi Hulladekgazd6/kod6si Nonprofit Kft. 14. Ujtikos 2020.05.08. - 05.22. P. 3 
15. Tiszazvulahaza 2020.05.08. - 05.22. P. 3 
A fent jelzett idopontokban csak szallitasl napra kerhetd az evi 1 

lorntalanftas! 

Lomtalanilas kerese: 
Az intezesehez a kovetkezo adatok szuksegesek: 
• nev, elm, a szarnlan talalhato vev6 azonosft6, 
• elszallitando lorn rnennvisege (m3) es fajtaja 
• elerhetoseg (vezetekes, vagy mobil telefonszam) 
A tovabbi inlormaciok esJelentkezes 
a HHG Nonprofit Kft. Ugyfelszolgalati irodajaban, 
az alabbi ererhetosegeken: 
Cfm: 4220 Hajduboszormeny, Ujv6rosi u. 12. 
Tel.: +36 20 I 518-2709 
e-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu 
Lomhulladek: olyan - a haztartasokban keletkezo - kom- 
munalis hulladek, amely merete miatt a 120 I-es kukaba 
nem fer bele pl. matrac, seriilt butor (szetszedve es kote- 
gelve), seriilt vagy [elesleqesse volt (nagyobb} gyerekj6- 
tek stb. 

Nern keriil elszallitasra: 
• elbontott gepjarrnu karosszeria 
• epltesbol - bontasbol szarrnazo hulladek, nvllaszaro 

IJJSAG, KONYV, HULLAMPAPIR, 
CSOMAGOL6PAPIR 

MUANYAG SZATYOR 

MUANYAG FLAKON 

HOGYAN GYUJTSUNK SZELEKTiVEN? • • • • • • • • • • • • 
Tamicsok a ,,sarga fedelfi" szelektiv hulladekgyfijto edeny hasznalatahaz 
A szelektfven gyujtott haztartasi szilard hulladek ertekes, hiszen ujrahasznoslt 
hat6. Masodnyersanyaq keletkezik bel61e, amit ujra fel lehet hasznalni 
terrnekqyartashoz. A masodnyersanyaqok felhasznalasa ugyanak 
kor jelent6s energia es nyersanyag takarekossaqqal is jar, mivel 
ezek mar kevesebb technol6giai lepest iqenyelnek, A szelektfv 
qyujtessel csokken a lerakasra kerul6 hulladek rnennyiseqe, 
ezaltal a hulladeklerako elettartarna novekszik, fgy csokken a 
kornyezet terhelese. 
Ha mindent szepen szelektalnank, alig kerOlne valami a hul 
ladeklerakora (szernettelepre). Sajnos jelenleg nem ez a 
helyzet, hiszen hegyekben all a lerak6n a haztartasi hulla 
dek, amelynek 72%a kerul hulladeklerakora, s rnindosz 
sze csupan 28%at szelektaljukl A legjobb hulladek a ,,nem 
keletkez6" hulladek. A hulladekheqyek csokkentesenek egyik le 
hetoseqe a szelektfv hulladekqyujtes, mely tobbek kozott a szamunkra 
mar feleslegesse, hasznalhatatlanna valt hulladekokt61 segft bennOnket 
kornyezetbarat m6don megvalni oly m6don, hogy az meg anyagaban uj 
rahasznosftasra kerOlhessen  ezt igyekszik logisztikailag megszervezni es 
iranyftani a k6zszolgaltat6. 
A ,,sarga fedelu" kukaba kizar61ag a mellekelt abra szerinti hulladekokat, 
anyagokat helyezzOk el! Lehet61eg homogen, szennyez6desmentes al 
lapotban  oly m6don, ahogy meg adott esetben mi is hozza nyulnank 
undor nelkOI a valogat6 gepsor szalagjan. Ellenkez6 esetben  a nem 
kell6en homogen tartalom eseten  a szolgaltat6 megtagadhatja az 
edeny Orfteset! 
Szinten fontos figyelni arra, hogy a szeletfvgyujt6 edenyt mikor Orftik! 
Errol a hats6 oldalon elhelyezett gyujtesi naptarb61, vagy 
a HHG honlapjan tajekoz6dhat: www.hhqkft.hu 



2020. ivi 
Szelektiv sz311it3si idiipontok 

www.hhgkft.hu 

HAJDUBOSZORMENY BALMAZUJV ARDS BOCSKAIKERT HAJDUDOROG TEGLAS 

Ft/alkalom 

74.000 Ft+Afa 

Ft/alkalom 

Ft/alkalom 
23.000 Ft+Afa 

46.500 Ft+Afa 
62.000 Ft+Afa 

35.000 Ft+Afa 
66.000 Ft+Afa 

61.500 Ft+Afa 

88.000 Ft+Afa 

120.000 Ft+Afa 

110.000 Ft+Afa 

144.000 Ft+Ara 

HaidllbOszOrmeov, Haidtivid {0-10 km tlivolslle) 

Varakozasi 6radi" minden me kezdett 6ra utan: 5.500 Ft+Afa. 

Varakozasi Oradij minden megkezdett Ora utan: 5.500 Ft+Afa . 

2020. evi konteneres listaarak 

Amennviben nines 2. kiszallas a kedvezmenv: 18.500 Ft+Afa a fenti arakhoz keDest. 

Amenn iben nines 2. kiszallas a kedvezmen : 15.000 Ft+Afa a fenti arakhoz ke est. 

Hortobllgy, GOrbehllza, Ujszentrnargita, Folylls, Polgllr, Tiszagyulahaza, Ujrikos, 
Haldusarnsen (30-50 km tllvolslle) 

Kontener merete 

Kcntener merete 

7 m3 kcntener urirese 

7 m3 kontener uritese 

Kontener merete 

4 m3 kontener unrese 

4 m3 kontener urttcse 

4 m3 kontener Ilrttese 
7 m3 konrener uritese 

15 m3 kontener uritese 

15 m3 kontener uritese 

15 m3 kontener uritese 

30 m3 konrener urttese 165.000 Ft+Afa 

30 m3 kontener urltese 

30 m3 kontener uritese 

Hajdiidorog, Hajdt'thadhltz, Hajdunanas, Bocskaikert, Balmazlljvllros, BodaszOlo, Tfgllls (10- 
30 km tavelsa ) 

Kontfoerek tartos berlete es iiritfsi diia 
Kontfner Bfrleti �ij Uritfsi dij Ft/alkalom+Afa 

merete m3 (Ft/nap+Afa) 0-10 km 10-30 km 30-50 km 
4m3 1.000 Ft+Afa 23.000 Ft+Afa 46.500 Ft+Afa 61.500 Ft+Afa 
7 m3 I.JOO Ft+Afa 35.000 Ft+Afa 62.000 Ft+Ara 74.000 Ft+Afa 

151113 1.200 Ft+Afa 66.000 Ft+Afa 88.000 Ft+Afa 110.000 Ft+Afa 
30m3 1.500 Ft+Afa 120.000 Ft+Afa 144.000 Ft+Ara 165.000 Ft+Afa 

120 I-es edenvzet (kuka) ara: brutte 9.500 Ftldb. 

Szelektiv 
Sarga tetejU 

2020. aprilis 11. 
2020. maius 2. 
2020. maius 30. 
2020. augusztus 22. 
2020. oktober 24. 

HCtfo Kcdd 

01.06. 01.07. 
02. 04. 

Szelektiv 
Sarga tetejfi 

HCtfO Kedd 

11.30. 12.01. 
12.28. 12.29. 

10.05. 10.06. 

11.02. I I.OJ. 

08.10. 08.1 I. 

03.23. 03.24 

09.07. 09.08. 

01.27. 01.28. 
02.24. 02.25. 

04.20. 04.21. 

05.18. 05.19. 

06.15. 06.16. 

07.13. 07.14. 

2020. aprilis 13. IHilsveu 
2020. maius 1. 
2020. iilnius 1. IPiinkiisdJ 
2020. augusztus 20. 
2020. oktober 23. 

••••• 
ATHELYEZETT MUNKANAPOK 

2020. december 25. 2020. december 27. 
2021. ianuar 1. 2021. ianuar 2. 

szallitasi napokon a hulladekot reggel & oraig 
keriiik kihelvezni a ktizteriiletre! 

Hajdusagi Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. 
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A teli idoszakra tekintettel felhivjuk a laknssag figyelmet, hogy sa- 
lakot, hamut tilos a kukaha rakni. Az egyeb hulladeknt olyan m6don 
kell elhelyezni a kukaha, hogy az iiritheto legyen. Praktikusan ez azt 
jelenti, hogy a kukaha belefagyott vagy beleszorult hulladeknt nem 
szallitjuk el. 

HAJDUSAGI REGIONALIS HULLADEKLERAKO TELEP 
ERVENYES HULLADEK ELHEL YEZESI DIJAI - 2020. 

I. Kommunalis-, es lomhulladek: 
maganszernelyek reszere evente 1 18 Ft/kg + Afa alkalommal 100 kg-ig dijtalan (feltetel: 
dij tartozas mentesseg) 

2. Tiszta (kornmunalis hulladek mentes) 
epitesi, bontasi tormelek: maganszemelyek 2 Ft/kg+ Ara 
reszere 200 kg-ig dijtalan 

3. Kevert epitesi tormelek (kornmunalis es 
egyeb hulladek tartalom tobb, mint 10 %): 9 Ft/kg+ Ara maganszemelyek reszere 200 kg-ig 
diitalan 

4. Gumiabroncs 15 Ft/kg+ Ara 

5. Zold hulladek: 100 kg-ig dijtalan, e 1 o Ft/kg+ Ara felett: 

6. Miiszaki cikk, elektronikai hulladek 65 Ft/kg + Afa 
(bontatlan es sertetlen allapotban) 
7. Papir hulladek terites mentes 

8. Szigetel6 anyag hulladek (nikecell, 30 Ft/kg + Ara 
asvanygyapott, uveggyapot, stb.) 

Herfo-Kedd-Szerda: 7:30-16:00-ig Csutortok: 7:30-18:00-ig 
Pentek: 7:30-13:00-ig 

Hetf6: 8-16-ig 

Kedd: 8-16-ig 

Csutortok: 10-12-ig 

Csutortok: 10-12-ig 

Szerda: 10-12-ig 

UGYFELSZOLGALATI IRODAl< NYITVATARTASA 

Hajdiiboszormeny 

6sszel rneqnovekszik a kertes ingatlanakan kepzodo zold 
hulladek rnennyiseqe, ezert el6fordulhat, hagy az elszallttasra 
szant zold hulladek nem fer bele a 120 Ies kukaba. A szolqal- 
tat6 alkalrnankent csak annyi hulladekot szalllt el, amennyi 
a kukaba belefer (urltheto m6dan). A kuka rnelle zsakokban 
vagy mas m6dan elhelyezett zold hulladekot nem viszik el. Azt 
a tobblethulladekot, amely nem fer bele a kukaba, a kertben 
kell tarolni mindaddig, amfg a kesobbi Otemezett szallltasok 
saran el nem fogy. A kozteruleten (tehat az ingatlanak el6tti 
fakrol lehull6 lamb) kepzodo zold hulladek elszallltasa nem 
resze a kozszolqaltatasnak, Arr61 az Onkorrnanyzatnak kell 
gandaskadnia. Nern min6s01 zold hulladeknak a mez6gazda 
sagi mellekterrnek (kukoricaszar, elszaradt inda, qyurnoksfak 
metszese saran kepzodo gaily, stb.) sem. 

Az alkalmankent keletkezo naovobb mennvisegben kepzodo ztild 
hulladek inovenesen elhelvezheto a lerakoban. lmax. 1DOkgig.J 
HUlladeklerako cime: 4220 Hajdliboszormeny, Czegenyi 
lit/el 01329/4 hrsz., (Hajdlivid es Hajdlihadhaz kozot- 
ti liton), telefonszam: +36-52/710-613 

A hideg id6 bekoszontevel sok helyen ujbol erezni lehet a 
rnuanyaq elegetesenek buzet a leveg6ben. Az arrfacsar6 buz 
sem kellemes, de a rnuanyaq es gumi egetese saran rakkelto 
anyagak torneqe tavozik a kernenybol. Akik rneqis rnuanyaq 
gal futenek, azt qondoljak, hagy uqysem derOI ki az eqeto sze 
rnelye, Az iqazsaq az, hagy a szornszedok pontosan tudjak a 
buz forrasat, Barki ilyet tapasztal, sz61jan a szomszednak, 6 se 
egessen rnuanyaqotl 

Balmaziijvaros 

Hajdiihadhaz 

Hajdudorog 

Teglas 

Hajdiisamson 

Gorbehaza 

Hulladek heszallitasa a lerak6ba kizar61ag nyitvatartasi idoben lehet: 
hetfotol pentekig 8:00-15:30-ig 

Hajdunanas 

Polgar 

Hivatali ugyfelfogadasi idoben 

Hivatali ugyfelfogadasi idoben 


