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TÁRSASHÁZAK SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSE
A szelektív hulladékgyűjtés országos szinten jelenleg kevésbé elterjedt módja a hulladékgyűjtésnek. Vidéken sajnos 
még kevesen ismerik a kék és sárga kukák szerepét. Vecsés környezetbarát hulladékgazdálkodása azonban magasan 
kiemelkedik az országos átlagból. A vecsésiek körében folyamatosan növekvő igény van a környezettudatosságra, 
amire nem csak a Városgondnok, de Vecsés lakossága is büszke lehet. 

Vecsésen a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége mindenki számára ismert. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszünésével kis 
családi házak számára a szelektíves zsákok használata jelenthet megoldást, a társasházak számára azonban más lehetőség 
is van. Egyre több társasház dönt a szelektív hulladékgyűjtő kék és sárga edényzetek használata mellett. Ez a megoldás 
mostanra kezd népszerűbbé válni a kisebb és nagyobb társasházak lakosai körében mint a szelektíves zsákok használata. Nem 
véletlenül. Az edényzetek használata kényelmes és egyszerű megoldás.

Jankovics Mihályné 24 lakás közös képviselője a Fő utcában. Ő mesélt nekünk a társasházi szelektív gyűjtés tapasztalatairól. 
Amikor az előző év végén felmerült a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége, ő azonnal megragadta a felkínált lehetőséget. A tárolóba 
kényelmesen befért a kék és a sárga szelektív gyűjtőedényzet, amelyek kétheti ürítése az őszi-téli időszakban teljesen elegendőnek 
bizonyult. A Városgondnok a kezdetektől fogva csúszások nélkül, pontosan oldja meg az elszállítást. Gyűjtőzsákok használata 
mindössze a legmelegebb időszakokban válik szükségessé az ilyenkor növekvő petpalackok mennyiségére való tekintettel. 
Jankovics Mihályné elmondása szerint a lakótársak a kezdetektől fogva együttműködtek a szelektív gyűjtésben. A két lépcsőház 
kommunális hulladékmennyisége csökkent, a lépcsőház pedig rendezettebbé, egyszerűbben tisztán tarthatóvá vált.

Dudás Lajos, a Kellner Doktor utca 28 közös képviselője szintén 2 lépcsőház, 24 lakás ügyeit intézni. Lakóközösségük már 
az induláskor belevágott a szelektív hulladékgyűjtésbe. Két gyűjtőedény beszerzésével teljes mértékben kiválthatóvá váltak a 
korábban használt szelektív hulladékgyűjtő zsákok. Az edényzetek használata a zsákokénál kényelmesebb megoldásnak bizonyult. 
A hulladéktároló rendben tartása könyebbé vált, a lakosok pedig a kezdetektől fogva pozitív visszajelzésekkel reagáltak a 
kezdeményezésre. Ez a hozzáállás azóta sem változott. A Városgondnok által kihelyezett tájékoztató a mai napig a helyén van, 
amely egyszerűen ismerteti a szelektív hulladékgyűjtés megfelelő módját.

Mire érdemes a szelektív hulladékgyűjtésnél figyelni?
A SZELEKTÍV HULLADÉKOK ELSZÁLLÍTÁSA A MEGFELELŐ GYŰJTÉSI MÓD MELLETT DÍJMENTES!

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK BESZERZÉSÉBE 
ÉRDEMES MINDEN TÁRSASHÁZNAK BELEVÁGNI, MERT...

• a kommunális hulladék mennyisége csökken,
• a tárolóhelyek tisztán tartása egyszerűbbé válik, mint a zsákok esetében,
• a megfelelő méretű edényzet elhelyezése megoldható a tárolókban,
• az elszállítás pontosan, megbízhatóan történik,
• a szelektív gyűjtés óvja környezetünket.

KÉK = PAPÍR

könyvek, újságok, füzetek, szórólapok,  
hullámpapír, kartondoboz, csomagolópapír, 

 
KIÖBLÍTETT ÉS LAPOSRA TAPOSOTT 

tejes, gyümölcsleves, italos (tetrapack) dobozok 
 

NE TEGYE BELE AZ ALÁBBIAKAT: 
zsíros, oldószeres papír, használt papírzsebkendő, 

ételmaradékos szalvéta, 
szalag, zsinór, műanyag ragasztószalag.

SÁRGA = MŰANYAG ÉS FÉM

üdítős, vizes PET-palackok, háztartási fóliák, zacskók, 
tasakok, nejlon csomagoló anyagok

Sajnos a gondosan összegyűjtött szelekív hulladékot teljesen 
beszennyezheti az olajos, ételmaradékos hulladék, amelyet így 

már nem fogadnak el a feldolgozók. Ezért kérjük, hogy 
CSAK KIMOSOTT, KIÖBLÍTETT HULLADÉKOT 

TEGYENEK A SÁRGA GYŰJTŐBE! 

CSAK ALAPOSAN KIMOSVA: 
tejes, joghurtos poharak,  

állateledeles és egyéb konzervdobozok, 
olajos, zsíros, margarinos dobozok, 

ételtároló dobozok, samponos, mosogatós, öblítős stb. 
dobozok, kupakok

NE TEGYE BELE AZ ALÁBBIAKAT: 
hungarocell, nejlonharisnya, CD-lemez, 

növényvédőszeres, festékes műanyag csomagolás

A szelektíven gyűjtött újságpapírt 
érdemes papírzacskóban gyűjteni, 

hogy véletlenül se kerüljön 
műanyagzacskó a papírok közé.


