
Változások a turai regionális hulladékhasznosító és ártalmatlanító telepen elhelyezendő 
hulladékok beszállításával kapcsolatosan 

Hírlevelünk útján a múlt évben jeleztük, hogy 2013. január 1-től Hatályba lépett 2012. évi 
CLXXXV. törvény A hulladékról. Új szemlélet látott napvilágot, miszerint a 
hulladékgazdálkodást új innovatív és perspektivikus pályára kívánja állítani.  Az új koncepció 
gyökeresen szakít a mostani szemlélettel, amely a hulladékot valamiféle eltüntetni való 
rossznak tekinti, ezzel szemben a hulladékban lappangó kiaknázatlan értékekre épít. 
Ellentétben az ügyfelek által kiszállított nem hasznosítható hulladékok, melyek jelenleg a 
„nem akarom különgyűjteni, szétválogatni, nem érdekel” gondolkodás miatt mégis csak 
eltüntetésre kerülnek a hulladéklerakó terében. „Mindenkinek át kell térni a gondolkodásnak 
arra a szintjére, amikor a hulladékban rejlő érték – anyag, energia – kiaknázását tekinti 
feladatnak, eredménnyel kecsegtető lehetőségnek, nem pedig a közreműködést a hulladékok 
jól-rosszul történő eltüntetésében, megsemmisítésében.  A fejlett országokban már nem 
„hulladékgazdálkodás”-ról beszélnek a szakemberek, hanem „fenntartható 
anyaggazdálkodás”-ról.  
Számos előírás, kötelezettség jelent meg mely a hulladéktermelőre és a közszolgáltatóra is 
kötelezően vonatkozik. Bevezetésre került a hulladéklerakási járulék, ami azt jelenti, hogy 
minden olyan hulladék, amely nem kerül hasznosításra és a hulladéklerakó térbe kerül 
ártalmatlanításra 2014-től 6 Ft/kg díjat kell a hulladéklerakó üzemeltetőjének, - jelen esetben 
a Szelektív Nonprofit Kft-nek - befizetnie az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi 
és Vízügyi Főfelügyelősség számlájára. A hulladéklerakási járulék megváltoztatta a korábban 
kedvező díjszabást is. A lakosság által kiszállított kommunális hulladék, lerakó térben történő 
elhelyezéséért a korábban fizetendő bruttó 4 Ft/kg. helyett 2014. január 1-től bruttó 7 Ft/kg-ot 
kell fizetni, vállalkozásoknál mindez 9 Ft/kg-ért történik. Csökkenthető a fizetendő díj, ha a 
hulladékszállító a szállító járművön elkülönítve, szállítja hulladékot és helyezi el a lerakón. A 
száraz és komposztálható hulladékok elhelyezése továbbra is díjmentes. Szintén megváltozott 
a konténer igénylés díja, mely a korábbi évhez képest szinte duplájára emelkedett. A konténer 
árról érdeklődjenek elérhetőségeinken. Hírek, információk, alkalmazott díjakról tájékozódhat 
az alábbi honlapon: www.szelektivkft.hu. Telefonos elérhetőség: 06-3-222-6305. A hulladék 
törvény előírja, hogy csak olyan közszolgáltató láthatja el a hulladék közszolgáltatási 
feladatokat 2014.-től, melynek gazdálkodási formája Nonprofit. A Szelektív Kft. tulajdonos 
Önkormányzatai úgy döntöttek a törvényi kötelezettségnek eleget téve, hogy a gazdasági 
formát átalakulással megváltoztatják. Így Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaságként folytatja tovább tevékenységét a Szelektív Kft. 
A 2014-es évre kiadott naptáron nem tévedésként került feltüntetésre a névváltozás.  
Kérjük Ügyfeleinket, hogy a hulladék, hulladéklerakó telepen történő elhelyezéséhez 
szükséges dokumentumokat vigyék magukkal. Ezek a dokumentumok: lakcímkártya, a 
legutóbbi hulladékszállítási és ártalmatlanítási számla, kifizetett példánya. A dokumentumok 
hiánya a hulladék átvételének megtagadását okozhatja. 
Nagyon lényeges, hogy Ügyfeleink a korábbiaknál is nagyobb figyelmet fordítsanak a hulla-
dékok külön gyűjtésére, ami még mindig országosan is egyedülálló.          

        „Gyűjtsünk szelektíven, mert megéri!” 

         Benke Sándor 

 

 

 


