Hulladékgazdálkodás

Tájékoztató
Tisztelt Lakosok!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 18.
pontjában megfogalmazza a gyűjtőedény fogalmát: gyűjtőedény: szabványos mérettel
rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített
hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés.
A Ht. 42. § (1) bekezdés a) pontja egyértelműen kimondja, hogy a közszolgáltató
kötelezettsége, az ingatlanhasználó által, a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben
gyűjtött hulladék elszállítására terjed ki.
A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó szabvány MSZ EN 840-1:2013
Ennek ellenére tapasztalható, hogy egyes üzletek az érvényes szabványnak egyáltalán nem
megfelelő, láthatólag gyenge minőségű, a szabványedényhez képest olcsó edényeket
forgalmaznak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem szabványos hulladékgyűjtő edény, a hulladékgyűjtő
járműbe történő gépi ürítésre nem alkalmas. A kör keresztmetszetű, kerék nélküli edények
nem szabványosak. Ezek ürítése munka- és balesetvédelmi okokból sem biztonságos, mivel
a rakodómunkásoknak napi szinten ezres nagyságrendben kell azokat mozgatniuk.
Amennyiben Ön nem az MSZ EN 840-1:2013 szabványnak megfelelő edényzetet használ, úgy
az edényben, a szabványtól eltérés miatt keletkező esetleges sérülésért, társaságunk felelősséget
nem vállal, azaz kárt nem térít. A szabvány száma az edényen fel van tüntetve.

MSZ EN 840-1 SZABVÁNY
60, 120 literes kétkerekű hulladékgyűjtő edények:






fésűs ürítő szerkezettel üríthetők
anyaguk UV-, hideg-, meleg- és vegyszerálló
csendes, tömörgumi kerekekkel van ellátva
az edények megfelelnek az EU zajvédelmi előírásainak
felhasználóbarát

NEM SZABVÁNY
50, 110 literes kerek hulladékgyűjtő edények






kör keresztmetszetű, kerék nélküli edények
fésűs ürítő szerkezettel nem üríthetők
fémből vagy gyengébb minőségű műanyagból készülnek
fedelük csak egy ponton illeszkedik
gyakoribb a sérülés, rongálódás, horpadás, törés veszélye

Továbbá akik szilárd tüzelőanyaggal tüzelnek, közülük sokan a hamut az edényzetbe
helyezik, ezáltal túlsúlyos lesz, így megnövekedik a rongálódás esélye.
A kuka ürítésekor a hamu szállóporként jelentkezik, veszélyezteti a dolgozók egészségét,
valamint a forró hamu rendkívül tűzveszélyes a hulladékgyűjtő autóba kerülve!
Kérjük, hogy a hamut inkább telken belül hasznosítsák, pl.: a kihűlt fahamu sok értékes
nyersanyagot tartalmaz, a komposztba belekeverhető vagy a kert egy nem használt sarkában
tárolható.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy akik nem a szabvány edényzettel rendelkeznek, úgy azt 2017.
március 31-ig beszerezni szíveskedjenek. Azt követően nem áll módunkban a nem
szabvány edényeket üríteni.
Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nél van lehetőségük szabványnak megfelelő új
edényzetek vásárlására, melyre 1 év garanciát tudunk vállalni. Természetesen máshol is
megvásárolhatják az edényt, azonban kérjük, ügyeljenek, hogy szabványnak megfelelő legyen,
minőségi anyagból készüljön.
60 literes edényzet: 7 000 Ft + Áfa
120 literes edényzet: 7 800 Ft + Áfa
Ügyfélszolgálat
3300 Eger, Homok utca 26.
Tel.: 36/513-200
E-mail: ugyfelszolgalat@egrihulladek.hu
Edényzetvásárlás
Hétfő – Péntek: 8h-14h

