Tájékoztató a háztartási hulladék
megfelelő kezeléséhez

Tisztelt partnerünk,
a Saubermacher – Komunala vállalat immáron több mint
25 éve foglalkozik szelektív hulladékgyűjtéssel,
egészséges környezetet teremtve Önöknek, Önökkel. Az
évek során a lakosság felvilágosítását célzó számos
projektet és eseményt bonyolítottunk le. Elégedetten
állapíthatom meg, hogy sikerrel jártunk, hiszen évről évre
nő a szelektíven válogatott hulladék aránya. Köszönjük
együttműködésüket és személyes hozzájárulásukat.
Az elmondottak ellenére még mindig sok a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kérdés, melyek főként
arra vonatkoznak, hogy mely hulladéktípust hová kell
dobni, hol és milyen módon lehet azokat leadni. Hogy a
hulladékgyűjtést még közelebb hozzuk a lakossághoz és
választ adjunk a kérdésekre, illetve tájékoztatást
nyújtsunk, tájékoztatót állítottunk össze, melyet most a
kezében tart.
Reményeink szerint hasznára lesz annak érdekében,
hogy a keletkező hulladékkal megfelelően járjunk el.
Igazgató:
Drago Dervarič
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Miért fontos, hogy
szelektíven gyűjtsük a
hulladékot?
Az európai és ezáltal a szlovén törvények is
ötfokozatú hierarchiát írnak elő a hulladékkal
kapcsolatosan, mely a hulladékgazdálkodási
politika kialakításakor prioritást élvez:

Magasabb
prioritás

Megelőzés
Újrafelhasználás

HULLADÉK
NÉLKÜL

Újrahasznosítás,
komposztálás
A hulladékból
nyert energia

HULLADÉKOK

Lerakás
Alacsonyabb prioritás
Ennek eléréséhez a hulladékot már a keletkezés
helyén, azaz a háztartásokban szelektálni kell, hiszen
ezzel csökkentjük:
a környezet szennyezését,
a természeti erőforrások felhasználását,
• az új termékek előállításához szükséges energiát,
• a lerakókba kerülő hulladék mennyiségét,
• a hulladékkezelés költségeit.
•
•

Egészséges környezetet teremtünk.
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Mi hová
tartozik?
BIOLÓGIAI ÚTON
LEBOMLÓ HULLADÉK

VEGYES
CSOMAGOLÓANYAG
műanyag flakon
hungarocell
• műanyag zacskók és fólia
• folyékony mosószerek, öblítők,
samponok, folyékony
szappanok, desztillált víz
műanyag csomagolásai…
• fémdobozok
• megtisztított konzervek
• alufólia
• megtisztított műanyag poharak
és tartók
• tej, kávé tetrapak
csomagolásai… (Tetra Pak)
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kávézacc és teafilter
tojáshéj
• szilárd ételmaradék
• gyümölcs- és zöldséghulladék
• hagyma- és burgonyahéj
• fű
• levelek
• aratás után visszamaradt
hulladék
• bokrok, sövények és fák
metszése során keletkezett
hulladék
• fahamu
• papírtörlő és zsebkendő

•

•

•

•

vegyes kommunális hulladék
pelenka
• biológiai úton lebomló hulladék
• lomtalanítási hulladék
• kerámia és porcelán
• veszélyes és speciális hulladék
csomagolása vagy annak
maradványai
• szennyezett piknik
evőeszközök
• papír
• üveg
• egyéb szennyezett
csomagolóanyag

papír
üveg
• fémek
• textil
• vegyszerek
• gyógyszerek
• olajok
• festékek, lakkok
• mesterséges anyagok
• porszívó porzsákjai
• szénhamu

•

•

•

•

PAPÍR ÉS PAPÍR
CSOMAGOLÓANYAG
újságpapír
papír, karton,
hullámkarton
csomagolóanyag
• könyvek
• füzetek
• telefonkönyvek
• prospektusok
• karton
• katalógusok
• folyóiratok
• levél- és csomagolópapír

ÜVEG ÉS
ÜVEGCSOMAGOLÁS
üvegek
befőttes üvegek
• parfümök és kozmetikumok
kis üvegcséi
• egyéb üreges üvegtárolók

•

•

•

•

tej és üdítők
csomagolóanyagai
• szennyezett papír
• higiéniai papír
• celofán
• másolópapír
• ragasztószalagok
• műanyag
• tapéta
• tápos zsák
• cementes zsák
•

kerámia
• porcelán
• agyagtárgyak
• fémhuzallal megerősített üveg
• üvegtégla
• gépkocsi szélvédő
• tükrök
• kupakok
• műanyagból készült üvegek
• villanykörték
• tükrök
• ablaküveg
• neoncsövek
• fedőkök
• ablaküveg
• neoncsövek
• fedők
•

Egészséges környezetet teremtünk.

EGYÉB
HULLADÉKOK
újrahasznosításra alkalmatlan
hulladék
• szennyezett papír
• szemét
• kihűlt hamu
• ablaküveg
• higiéniai papír
• pelenka
• kerámia, porcelán
• ragasztószalag
• másolópapír
• varrodai hulladék
• tapéta
• üveggyapot (kisebb mennyiség)
•

papír
üveg
• fémek
• organikus és biológiai úton lebomló
hulladék
• veszélyes hulladék
• műanyagból készült csomagolóanyag
• nagyobb méretű hulladék
• építkezési törmelék (tégla, csempe,
vakolat…)
•
•
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A
lakosok
a
hulladékukat
tartalmazó
szeméttárolókat és egyenzsákokat legkésőbb a
szemétszállítás napján, 6.00 óráig kötelesek
elhelyezni az átvételi helyen.
A szeméttárolók mosása és fertőtlenítése
A szeméttárolók tisztasága minden lakos saját feladata.
Megrendelhető ugyanakkor a szeméttárolók mosása és
fertőtlenítése, amiért a vállalat érvényes díjszabása szerinti
összeget számolunk fel.
A többlakásos társasházak szeméttárolóinak mosásáról az
épületek kezelői kötelesek gondoskodni, akik a lakosok
kérésére a szolgáltatást megrendelhetik nálunk.

HASZNOS TANÁCS:
A papírból, műanyagból, fémből és több anyagból (tetrapak)
készült csomagolóanyagokat a kukába vagy zsákba való
elhelyezés előtt tapossa laposra, különben a kuka vagy a zsák
túl hamar megtelik.
• Az üvegeket leadás előtt ürítse ki. Az üveghulladék gyűjtőhelyén
csak magukat az üvegeket dobja be, a kupakokat a vegyes
csomagolás szeméttárolóiba helyezze el.
• A biológiai úton lebomló hulladékot csak a biológiai úton
lebomló hulladék szeméttárolóiba, biológiailag lebomló
csomagolásba és papírzacskóba vagy újságpapírba
csomagolva szabad dobni, műanyag csomagolásban nem.
• A veszélyes és speciális hulladékok csomagolását a veszélyes
és speciális hulladékok átvételének meghatározott napjáig,
megfelelő módon kell tárolni.
•

•

Gyűjtőhelyek
(öko-szigetek)
A gyűjtőhelyek (öko-szigetek) kijelölt területek,
melyek az üveg, vegyes csomagolóanyag vagy
papír
szelektív
gyűjtését
lehetővé
tévő
konténereknek vagy konténercsoportnak adnak
helyet.
A gyűjtőhelyek pontos elhelyezkedésével kapcsolatos
információkat honlapunkon találhatnak.
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Szelektív
hulladékgyűjtő udvar

A szelektíven válogatott hulladék átvételének menete
A hulladékgyűjtő udvarba való megérkezést követően a
lakosok igazolják magukat a vonalkód segítségével, mely az
UPN nyomtatványon, illetve az e-számlán szerepel és nem
lehet 6 hónapnál régebbi. A hulladékgyűjtő udvar
munkatársa leolvassa a vonalkódot és ilyen módon ellenőrzi,
hogy az illető megrendelője-e a szemétszállítási
szolgáltatásnak vagy a speciális zsákokkal történő
szállításnak és ezáltal jogosult-e a szemétlerakásra.
• A hulladékgyűjtő udvarban egy időben annyi ügyfél
tartózkodhat, amennyi nem akadályozza a szabad
közlekedést, az azonosítást és a beérkezett szelektív
hulladék megfelelő átvételét.
• Az ügyfelek maguk helyezik el a hulladékot a megfelelő
szelektív tárolóba. Ennek folyamán védőfelszerelést kell
használni (védőkesztyű, sisak, kevlár kézvédő és
szemvédő), melyet az udvar munkatársától vehet át.
• Amennyiben a hulladékgyűjtő udvarba sima felületű
ablaküveget hoz, mely nincs elválasztva a kerettől, az
elválasztást magának kell elvégeznie.
• Az ügyfelek a hulladékgyűjtő udvart a saját felelősségükre
látogathatják és felelősek kísérőik biztonságáért is.
• A hulladékgyűjtő udvar területén tilos dohányozni, a
szelektíven
gyűjtött
hulladékot
elvenni
vagy
a
hulladéktárolókba nyúlni.
•

A szelektíven gyűjtött hulladékot a lakosok csak azon
hulladékgyűjtő udvarokban adhatják le, melyek az adott
községhez tartoznak, és csak abban az esetben, ha a vegyes
kommunális hulladékszállítási szolgáltatást vagy a speciális
zsákokban történő elszállítást megrendelték.
• A lakosok a szelektíven gyűjtött hulladékot munkaidőben
adhatják le a hulladékgyűjtő udvarban, amiről több információt
honlapunkon és a hulladékgyűjtő udvar bejáratánál elhelyezett
táblán találhat.

•

A lakosok a hulladékgyűjtő udvarban ingyenesen adhatják le a
következő típusú szelektív hulladékot:
• minden

típusú és méretű papír és hullámpapír,
méretű és formájú üveg,
• műanyag,
• fémhulladék,
• fa,
• papír és hullámpapír, üveg, műanyag, vegyes összetételű, fém
és fa csomagolóanyagok
• ruházat, lakástextil, lábbeli
• étkezési olaj és zsiradék, festékek, tinta, festékek és gyanták,
melyek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat,
• mosószerek, melyek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat,
• bizonyos típusú elemek és akkumulátorok,
• elektromos és elektronikai felszerelés, mely nem tartalmaz
veszélyes anyagokat,
• lomtalanítási hulladék,
• gyógyszerhulladék és
• elhasznált autógumik, felni nélkül, legfeljebb évente 4 darab/
személy mennyiségben.
• mindenféle

A hulladékgyűjtő udvarban nem veszünk át vegyes kommunális
hulladékot (nem válogatott szennyezett hulladékot - szemetet),
építkezési törmeléket, biológiai úton lebomló, veszélyes és
speciális hulladékot, autóalkatrészeket, illetve nedves és
szennyezett ruhaneműt sem.

Egészséges környezetet teremtünk.
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Lomtalanítás
A lomtalanítás alkalmával a háztartásban egész évben
keletkező, alakja, formája, súlya vagy összetétele miatt a
vegyes
kommunális
hulladék
konténereiben
vagy
hulladékgyűjtő zsákokban nem elhelyezhető hulladékot
lehet kidobni.
Lomtalanítás a különálló lakóházak esetében
A különálló lakóházak háztartásainak, melyek a vegyes kommunális
hulladék elszállításának részei, lehetőségük van évente 2 m3
hulladék lomtalanítás keretében történő elszállíttatására.
Amennyiben a mennyiség meghaladja a 2 m3-t, illetve évente a
községi szabályozás szerint meghatározottnál több alkalommal van
szükség elszállításra, ilyen esetben a szolgáltatás díját a vállalat
érvényes díjszabása szerint határozzuk meg. Az évente fel nem
használt elszállítási lehetőségeket nem lehet átvinni a következő
évre.
Miként zajlik a szolgáltatás?
1. A felhasználó elküldi a kitöltött megrendelőt, mégpedig a
következőknek megfelelően:
a) hagyományos formában a Noršinska ulica 12, Murska Sobota
címre vagy szkennelve, elektronikus formában az
info@saubermacher-komunala.si e-mail címre
b) elektronikusan – a www.saubermacher-komunala.si honlapon
elérhető internetes űrlapon vagy a Vásárlói portálon
2. Maximum 14 napon belül megtörténik a hulladék elszállítása
az Ön udvaráról.

3. A hulladék elszállítása előtt legalább három nappal, telefonon
értesítjük az elszállítás dátumáról.
4. Elvégezzük a lomtalanítást, a hulladékot az Ön udvarán a
járműre pakoljuk, majd az ügyfél aláírásával lezárjuk a folyamatot.
Lomtalanítás társasházak esetében
Odvoz kosovnih odpadkov iz stanovanjskega bloka na osnovi
dogovora s stanovalci naroči upravljavec bloka. Sta-novalci bloka
morajo oddati kosovne odpadke in električno ter elektronsko
opremo na dan, ki je bil dogovorjen z uprav-nikom bloka.
Odlaganje kosovnih odpadkov v prostorih, kjer so nameščeni
zabojniki (smetarniki) ni dovoljeno.
Lomtalanítási hulladéknak minősül:
bútorok (fabútorok (szekrény, komód…), párnázott bútor
(heverők, fotelek…), nyílászárók (ablakok, ajtók…))
• fürdőszobai berendezés (mosdótál, wc-csésze, bidé,
fürdőkád, tusolókád, tusolókabin…)
• fémtárgyak (mosdó, radiátor, szárító, karnis, babakocsi,
keretek, hordozók…)
• elektronikus és elektromos berendezések (mosógép,
mosogatógép, sütő, porszívó, vasaló, elektromos borotva,
telefon, számítógép, fúró, rádió, nagy fagyasztó, hűtő,
klímaberendezés, szellőztető-berendezés, TV, monitor,
lámpák…)
• egyéb lomtalanítási hulladék (matracok, kerti felszerelések,
játékok, sportfelszerelés…)
•

A lomtalanítás idején lehetőség van használt ruha
(használhatónak és tisztának kell lennie), lábbeli, otthoni textil
(ágynemű, huzatok, terítők, törölközők, függönyök...), övek,
táskák leadására is.
Nem minősül lomtalanítási hulladéknak:
• építkezési törmelék (tégla, beton, csempe…), az azbesztes
pala sem
• veszélyes és speciális hulladék (festékek, lakkok, fáradt olaj
csomagolása…)
• elhasznált gumik (autók, traktorok, teherautók gumijai…)
• biológiai úton lebomló hulladék…
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A háztartásokban
keletkező veszélyes
és speciális hulladék
A veszélyes hulladék felismerésében
segítségünkre vannak a
csomagolásokon található
szimbólumok.
A veszélyes hulladék az, mely nagyobb
koncentrációjú természetkárosító anyagot
tartalmaz,
ezért
nem
szabad
a
kommunális hulladékkal együtt gyűjteni.
Veszélyes tulajdonságaikkal komoly kárt
okozhatnak
a
természetben
és
károsíthatják az emberek egészségét.

Példák a veszélyes és speciális hulladékra:
aeroszolos flakonok és szennyezett csomagolások, mint
amilyenek a festékek, lakkok, ragasztók, növényvédő szerek,
olajok csomagolásai, festék-, lakk-, ragasztó-, növényvédő
szer-, és olajmaradékok...
• átitatott eszközök, mint amilyenek az ecsetek, rongyok,
keverők, lapátok…
• festékek, lakkok, impregnálóanyagok, mázak
• használt olajok, mint amilyen a motorolaj, hidraulikus olaj,
kenőanyagok...
• hígítók, oldószerek
• hulladék gyógyszer
• mindenféle elemek, akkumulátorok (akkumulátorelemek,
gombelemek, autók, kamionok, traktorok akkumulátorai)
• hulladék mezőgazdasági szerek, mint amilyenek a
növényvédő szerek és más gyümölcsösökben,
szőlészetekben, kertészetekben, növénytermesztéshez
használt szerek
•

Egészséges környezetet teremtünk.

• savak,

lúgos anyagok, fehérítők, tisztítószerek, speciális
tisztítószerek, ragasztók, vegyszerek
• higanyos hőmérők és más higanyt tartalmazó eszközök
• halogén és neon fényforrások (fénycsövek)
• hulladék étolaj és zsiradékok
A veszélyes és speciális hulladékokat leadhatják ezek tavaszi és/
vagy őszi hulladékgyűjtési akciója során. Addig otthonaikban
tárolják azokat az eredeti csomagolásukban, száraz, biztonságos,
gyermekek által nem hozzáférhető helyen. Vigyázni kell arra is,
hogy a különféle veszélyes anyagok ne keveredjenek, ezek
ugyanis reakcióba léphetnek egymással. A veszélyes folyadékokat
kizárólag lezárható tárolókban szabad tárolni.
A veszélyes és speciális hulladékok gyűjtési akciója
A veszélyes és speciális hulladékok gyűjtési akciójának dátumát
az adott községben honlapunk hulladékszállítási menetrendjében
találja meg, s az időpontot legalább két héttel azt megelőzően
közzétesszük az adott helyen szokásos módon is (plakátok,
községi újság, községek honlapjai, rádióhirdetés, SMS...). A
gyűjtés úgy zajlik, hogy munkatársaink a hulladékszállítási
menetrend szerint, egy speciális járművel megjelennek a
megbeszélt gyűjtőpontokon és átveszik a szóban forgó
hulladékot. Alkalmazottaink a hulladékot annak tulajdonságai
alapján kategorizálják, így megakadályozva, hogy a különböző
anyagok reakcióba lépjenek. Az összegyűjtött hulladékot további
feldolgozásra vagy megsemmisítésre továbbadjuk.
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Elektromos és
elektronikai
berendezések (EEB)
Az EEB gyűjtése speciális kezelést igényel, hiszen olyan
hulladéktípusról van szó, mely a természet számára
veszélyes anyagokat is tartalmaz (pl. ólmot, kadmiumot,
higanyt, CFC gázokat, stb.).
Az EEB több kategóriába sorolható:
háztartási eszközök (NHE): mosó- és mosogatógépek,
ruhaszárítók, elektromos sütőberendezések, elektromos sütők
és főzőlapok, mikrohullámú sütők, elektromos radiátorok,
elektromos ventillátorok, stb..

• Nagy

– fagyasztó berendezések (HFB): nagy hűtőgépek,
fagyasztók, klímaberendezések, szellőztető és klimatizációs
berendezések, stb.
• Televíziók, monitorok: képcsövek, televízió berendezések,
számítógépek monitorai, stb.
• Kis háztartási berendezések (KHB): porszívók, varrógépek,
vasalók, kávédarálók és kávéfőzők, elektromos kések,
hajvágók és hajszárítók, elektromos borotvák, szendvicssütők,
fritőzök, elektromos órák és ébresztőórák, személyi
számítógépek (CPE, egér, klaviatúra), laptopok, telefonok,
mobil- és vezetéknélküli telefonok, faxok, rádiók,
videókamerák, videófelvevők, hi-fi-k, számológépek, fúrók,
elektromos fűrészek, villanykörték, elektromos vasút és kisautó
játékok, kézi konzolok a videójátékokhoz, fűtésszabályozók,
termosztátok, stb.
• Hűtő

villanykörték, energiatakarékos izzók: a
veszélyes hulladékgyűjtési akció során kell őket leadni

• Fluoreszkáló
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Az
elektromos
és
elektronikus
berendezések
végfelhasználóinak a háztartásban keletkező ilyen jelegű
hulladékot a következőknek kell leadniuk:
• az áru forgalmazói, illetve a berendezések kereskedői
vagy
• a szelektív kommunális hulladék gyűjtését végző községi
gazdasági társaságnak.
Ez azt jelenti, hogy az EEB hulladék a leadás előtt
szelektíven gyűjtendő és tárolandó, nem keveredhet más
hulladékkal, nem gyűrhető össze, nem törhet szét és más
módon sem sérülhet, nem szennyeződhet veszélyes vagy
más anyagokkal.
Az EEB háztartási hulladékot leadhatja:
•a

szelektív hulladékgyűjtő udvarokban
lomtalanítás keretében
• az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
szolgáló utcai hulladéktárolókban
• megrendelt

Használt étolaj
A háztartásokban keletkezett használt étolaj nem megfelelő kezelésével szennyezhetjük környezetünket.
Tilos ennek más folyékony és szilárd hulladéktípussal való keverése.
SZABÁLYOS ELJÁRÁS
a hulladékudvarba
való szállítás
a veszélyes és
speciális hulladék
gyűjtési akciója során
való leadás
az étolaj utcai
gyűjtőjében való
leadás

NEM MEGENGEDETT ELJÁRÁS
más hulladéktípussal való keverés
csatornába, emésztőbe, stb. való öntés. a
talajba vagy vízbe öntés
a biológiai úton lebomló, komposztálásra szánt
hulladékkal való keverés

Egészséges környezetet teremtünk.

A kihűlt, hulladék étolaj gyűjtésére
használhatja saját meglévő
edényeit, melyek lezárhatóak vagy
beszerezhet erre szolgáló 3,5 literes
edényt, melyet ingyenesen átvehet
vállalatunk székhelyén.
Fontos, hogy a hulladék étolajhoz
ne keverjen hulladék zsírt.
A hulladék zsírt a
hulladékudvarokban vesszük át,
illetve a háztartási veszélyes és
speciális hulladékok gyűjtési akciója
során, ám ehhez szelektíven
válogatottaknak kell lenniük.
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Használt ruházat, lábbeli és háztartási textil
A ruházatot, lábbeliket, táskákat, öveket, melyekre már nincs szüksége, kiment a divatból, a gyerekek
kinőtték, a szekrényben már nincs neki hely, nem tudja kinek elajándékozni vagy elhasználódtak, leadhatja a
használt ruházat gyűjtésére szolgáló utcai gyűjtőkben, a hulladékudvarokban vagy a lomtalanítás alkalmával.
Mi kerülhet a gyűjtőkbe és mi nem:

• minden

típusú ruházat (férfi, női, gyermek)

• párnák

• házi

• többrétegű

textil (törölköző, terítő, konyhai
rongy…)
• függönyök
• bőr ruházat
• cipő
• táskák és hátizsákok
• övek
• kendők
• plüssjátékok
• textildarabok
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• szennyezett

• ágynemű

és nedves ruházat

takarók

• matracok
• szőnyegek
• kemény

játékok

• esernyők

A tiszta ruhákat, házi textilt és
lábbelit tegyék zacskókba.

Fertőző hulladék
A fertőző hulladék olyan mennyiségű patogén
mikroorganizmust tartalmaz, hogy az betegségeket
válthat ki az embereknél. A bőr megszúrásával,
megvágásával vagy más sérülés okozásával fennáll
ugyanis a fertőzésveszély.
Veszélyes hulladéknak számít és a következő
kategóriákba soroljuk:
• éles

(pl. injekciós tűk, vágóeszközök, sebvarráshoz használt
anyagok, szikék és hasonló eszközök, melyek beteg
emberekkel érintkeztek) és
• nem éles (pl. véres és gennyes kötözőanyagok, szennyezett
törölközők és kesztyűk, egyszeri felhasználásra szolgáló
anyagok…).
A háztartásokban keletkező fertőző hulladék szabályos és
biztonságos elszállítása érdekében együttműködünk egyes
muravidéki gyógyszertárakkal.
A lakosság a szabályosan és biztonságosan elkülönített
fertőző hulladékot erre szolgáló tárolódobozokban adhatja le,
melyek a használat során légmentesen lezárhatóak. A
speciális tárolódobozokat vállalatunk székhelyén és egyes
kijelölt gyógyszertárakban vásárolhatják meg.

A fertőző hulladékot tartalmazó tárolódobozok leadására
mód van:
• a Saubermacher – Komunala vállalat székhelyén,
• a háztartási veszélyes és speciális hulladék szombati
gyűjtése idején,
• a gyógyszertárban, ahol a speciális tárolódobozt vásárolták
és
• a szelektív hulladékgyűjtő udvarban.
A fertőző hulladékot tilos a kommunális hulladék, az egyéb
veszélyes és speciális hulladék közé dobni, a természetben
lerakni vagy a csatornahálózatba juttatni.

Egészséges környezetet teremtünk.
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A gyakori kérdésekre
adott válaszok
Hogyan kapcsolódhatok be a szervezett szemétszállítási
rendszerbe?
A szemétszállítási szolgáltatás megrendelői a szükséges
dokumentum aláírásával csatlakozhatnak, majd vállalatunk
székhelyén átveszik a szeméttárolóikat. Amennyiben nem áll
módjában személyesen befáradni, írásos meghatalmazással
más is átveheti a szeméttárolókat. Amennyiben nem
rendelkezik megfelelő járművel, mely alkalmas lenne a
szeméttárolók hazaszállítására, úgy meghatározott díj
ellenében házhoz szállítjuk azokat.
Mit tegyek, ha ideiglenesen több vegyes kommunális
hulladékom keletkezik, mint amennyi a vegyes
kommunális (egyéb) hulladék tárolására szolgáló
szeméttárolómba fér?
Amennyiben ideiglenesen nagyobb mennyiségű kommunális
hulladéka keletkezik, vásárolhat speciális hulladéktároló
zsákokat, melyeket vállalatunk logójával láttak el. A
hulladékot tegye ezen zsákokba és a hulladékszállítás
napján helyezze a szeméttároló mellé. A zsákokat vállalatunk
székhelyén, szemétszállításkor a speciális jármű vezetőjénél,
a Komunala vállalat pénztáránál, a hulladékudvarokban és
egyes községek székhelyein vásárolhatja meg. A
közönséges zsákokba, zacskókba töltött vagy más módon
a szeméttároló mellé kihelyezett hulladékot nem vagyunk
kötelesek átvenni.
Mit tegyek, ha ideiglenesen nagyobb mennyiségű
biológiai úton lebomló hulladékom keletkezik, mely
meghaladja a biológiai úton lebomló hulladék tárolására
szolgáló szeméttárolóm kapacitásait?
A tavaszi és őszi munkálatok során a szokásosnál nagyobb
mennyiségű biológiai úton lebomló konyhai hulladék és kerti
zöldhulladék keletkezhet, ami már ne fér bele a biológiai úton
lebomló hulladék tárolására szolgáló szeméttárolóba.
Amennyiben ideiglenesen nagyobb mennyiségű biológiai úton
lebomló hulladéka keletkezne, megrendelheti ennek
elszállítását, amiért az érvényben lévő árlista alapján kiszabott
szemétszállítási díjat számolunk fel vagy lehetősége van
speciális, a biológiai úton lebomló hulladék elszállítására
szolgáló zsákok megvásárlására is.
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A teli speciális zsákokat tegye a biológiai
úton lebomló hulladék szeméttárolója
mellé. A nem speciális zsákba tett
hulladékot nem áll módunkban
elszállítani.
Mit tegyek, ha a biológiai hulladék és/vagy a
vegyes kommunális hulladék szeméttárolója
kellemetlen szagú?
A kellemetlen szagok megakadályozására a
vegyes kommunális hulladék tárolására szolgáló
szeméttárolóba nem szabad biológiai úton
lebomló hulladékot dobni. Utóbbiak bomlása
ugyanis kellemetlen szagokkal jár, különösen a
nyári időszakban.
Kínálatunkban megtalálhatóak a biológiai úton lebomló
hulladék tárolására szolgáló zsákok, melyeket a
szeméttárolóink méretére gyártanak, s ezek a vegyes
kommunális hulladék és a biológiai úton lebomló hulladék
tárolói esetében egyaránt használhatóak. Lehetőség van a
szeméttárolók
mosásának
és
fertőtlenítésének
megrendelésére is, aminek a díját a vállalat érvényes
árszabása alapján határozzuk meg. Lehetőség van
szagsemlegesítő és fertőtlenítő szerek megvásárlására is.
Miként cserélhetem ki a szeméttárolót, illetve hogyan
rendelhetek újat?
Amennyiben a szeméttároló, melyet a meghatározott típusú
szemét tárolására használ, túl kicsit vagy éppen túl nagynak
bizonyul, úgy azt vállalatunk székhelyén becserélheti. Az azt
megelőzően használt szeméttárolót annak megmosását
követően vállalatunk székhelyére kell szállítania, ahol aztán
átveheti helyette a kisebb vagy nagyobb szeméttárolót,
illetve lehetőség van a meglévő mellé további beszerzésére
is.

A szeméttárolók cseréjét vagy további átvételét a
szemétszállítási szolgáltatás megrendelőjének vagy az általa
írásos formában meghatalmazott személynek kell elvégeznie.
A szeméttárolók cseréjét vagy további megrendelését követő
kiszállítását vállalatunkra is bízhatja, amiért a vállalat érvényes
díjszabása szerinti díjat számítunk fel.
Hol vásárolhatok a vegyes kommunális hulladék és a
vegyes csomagolóanyag tárolására szolgáló speciális
zsákokat?
A vegyes kommunális hulladék és a vegyes csomagolóanyag
tárolására szolgáló speciális zsákok megvásárlására a
következő helyeken van lehetősége:
• vállalatunk székhelyén,
• a speciális jármű vezetőjénél, a szemétszállítás idején,
• a Komunala d.o.o. vállalat pénztáránál, a Kopališka utca
2. Muraszombat (Murska Sobota) cím alatt,
• a szelektív hulladékudvarokban,
• egyes községek székhelyén (további információkért, kérjük
telefonáljon).
Hogyan történik a 5 m3 vagy nagyobb
kapacitású szeméttároló szállítása?
Amennyiben felújítja lakását vagy házát vagy más okból
kifolyólag van szüksége nagyobb mennyiségű vegyes vagy
építkezési hulladék elszállítására, úgy 5 m3 vagy nagyobb
kapacitású szeméttárolót rendelhet, mely néhány napig
maradhat Önnél. Amikor a szeméttároló megtelik,
megrendelheti az elszállítását. A szállítási szolgáltatást a
megrendelést
követő
napon
teljesítjük
(a
hétfői
megrendeléseket kedden, a péntekieket a következő hét
hétfőjén). A szolgáltatás díját az érvényes díjszabás szerint, a
szeméttároló kiszállítása előtt kell kifizetni.
Miként kérelmezhető (inkasszó, a SEPA DD terhelése), a
hulladékszállítás díjának bankszámláról való
automatikus levonása?
Keresse fel vállalatunk székhelyét, ahol bankkártyája és
személyi igazolványa bemutatását követően megtörténik az
átutalási megbízáshoz szükséges eljárás.

Egészséges környezetet teremtünk.

Miként történik
elszámolása?

a

kommunális

hulladék

kezelésének

A különféle típusú kommunális hulladék gyűjtését a felhasználók
felé A hulladékszállítási gazdasági társaságok árszabásáról és
metodológiájáról, a környezet védelméről szóló rendelet (Szlo.
Közt. Hiv. Közl. 87/2012 és 109/2012) alapján EUR/kg alapján
számoljuk el, a vegyes
kommunális
hulladék
szeméttároló
űrtartalma
szerint
arányos
módon
és
szeméttárolók
szállításának
gyakorisága alapján számítva. Ez azt jelenti, hogy a
község területén havonta összegyűlt kommunális hulladék
teljes tömegét leosztják a szeméttárolók teljes havi ürítési
volumenére, elosztva a vegyes kommunális hulladék
tárolására
szolgáló
hulladéktárolók
űrtartalma
és
a
hulladékszállítás adott havi gyakorisága szerint.
Mit tegyünk, ha a hulladéktároló megsérül vagy
tönkremegy?
Amennyiben a vállalatunk tulajdonában lévő a hulladéktároló
megsérül vagy tönkremegy, ingyenesen kicseréljük egy
hibátlanra. Amennyiben a sérülés az Ön hibájából következett be,
éldául leég, Önnek új azonos tárolót kell nekünk vásárolnia.
Amennyiben a tároló az Ön tulajdona, nem vagyunk kötelesek
kicserélni.
Hol kell elhelyezni a különféle tetőfedő anyagokat?
A
guttanit
tetőfedő
lomtalanítási
hulladék
kisebb
mennyiségben a hulladékudvarban is leadható, s ugyanez a
helyzet a lapos (fém) tetőfedővel, ami fémhulladéknak
minősül. A cserép tetőfedő építési törmeléknek minősül, az
azbesztes pedig veszélyes hulladéknak, melynek kezelése
speciális eljárást igényel. Utóbbi kettő elszállításáért fizetni
kell és azt nálunk rendelheti meg, ahol hozzájuthat a helyes
eljárással kapcsolatos minden szükséges információhoz.
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További szolgáltatások, melyeket kínálunk:
• ingyenes
• vásárlói
•a

SMS a szemétszállítás időpontjairól

portál

hulladékgyűjtéshez szükséges felszerelés árusítása (zsákok, tartók, fertőtlenítők…)

• e-számla

küldése az internetes bankolás felületén, e-mail címre vagy mobiltelefonra (Hal

mBills)
Minden felsorolt szolgáltatásról további információt honlapunkon talál.

Saubermacher – Komunala
Murska Sobota d.o.o.
Noršinska ulica 12
9000 Murska Sobota (Muraszombat)
T: 02 526 84 50
E: info@saubermacher-komunala.si
www.saubermacher-komunala.si
Munkaidő:
• hétfő, kedd, csütörtök: 7.00 – 15.00
• szerda: 7.00 – 16.00
• péntek: 7.00 – 14.00

Példányszám: 4000

Murska Sobota (Muraszombat), 2019 márciusa

