Tisztelt Lakosok!
A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó
tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a
szelektív gyűjtés mennyisége, összetétele. Röviden összefoglalnám e tájékoztatás tartalmát,
összehasonlítva három (Vaszar, Gecse, Takácsi), illetve négy (Vaszar, Gecse, Takácsi és
Gyarmat) községre vonatkozó adatokat.
Vaszaron a hulladékudvar nyitvatartása:
nyári időszakban (április-november) péntek: 10,00-18,00
téli időszakban: 8,00-16,00
Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m3 hulladékot szállítottak be,
melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Látható, hogy legnagyobb mértékben veszélyes csomagolási hulladékot szállítottak be (az
összes beszállított hulladék 42 %-a), ezt követte a veszélyes anyagokat tartalmazó elektromos
berendezések (17%), a lomhulladék (8%), végül negyedikként a veszélyes hulladék
(7%)(elemek, akkumulátorok).
Vaszari lakosok egyáltalán nem szállítottak a hulladékudvarra az alábbi hulladékokból:
o Motor, hajtómű kenőolaj
o üvegcsomagolási hulladék
o beton

Mindenképpen erősíteni célszerű a lakosokban azt, hogy a hulladékudvarra minél nagyobb
mennyiségben szállítsanak ki hulladékokat. Sajnos Vaszar község területén még most is
jelentős mennyiségű hulladékot dobálnak el a kevésbé látható területeken. Jó lenne, ha ezen
hulladékokat nem itt, hanem a hulladékudvaron helyeznék el. Továbbá a lakossági
hulladékürítés is csökkenthető azzal, ha veszik a lakosok a fáradtságot, hogy szelektíven
válogatva minél nagyobb mértékben helyezzék el a szemetet a hulladékudvaron (és a
szelektív gyűjtő szigeteken).
Összehasonlítva Vaszar, Gecse, Takácsi és Gyarmat hulladékudvarra történő szállítási
szokásait megállapítható, hogy mindegyik községből a hulladékudvarra legnagyobb
mennyiségben a veszélyes csomagolási hulladékot szállítják. Ezt követően már cizelláltabb a
helyzet, amit az alábbi grafikonon szemléltetünk.

Vaszaron a szemétszállítási szolgáltatás estében 559 igénybevevő ügyfél van. Az alábbi
grafikon szemlélteti, hogy közülük hány ügyfél vette igénybe a hulladékudvar szolgáltatását.

Az igénybe vevők száma az összes ügyfélnek csupán 17, 5 %-a. Vizsgálva négy községet a
beszállító ügyfelek aránya az alábbiak szerint alakul:

A három község közül látható, hogy Gyarmaton használják a leginkább a lakók a
hulladékudvart, míg legkevésbé a Takácsi lakosok veszik igénybe a szolgáltatást.
Pusztán érdekességként jegyezném meg, hogy bár Gyarmat kisebb község, kevesebb
szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel (471, míg Vaszar 559), a beszállított hulladék
mennyisége mégis – arányaiban tekintve – jóval több (955,6 m3, míg Vaszar 813,05 m3).
A másik adatszolgáltatás a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozott. 2011. évben Vaszarról
12.141 kg szelektív hulladékot szállítottak el. Ezen szelektív hulladékon belül az egyes

hulladékfajták (fém, műanyag, papír és üveg) arányának alakulását a következő diagramon
mutatjuk be.

Látható, hogy az üveg és a műanyag aránya szinte azonos, ebből a két típusú anyag szelektív
gyűjtéséből kerül ki a legnagyobb mennyiség.
A három községből a szelektív hulladékgyűjtőkbe elhelyezett hulladékok összetételét
vizsgálva megállapítható, hogy mind a három községben legnagyobb mértékben a műanyagot
gyűjtik szeletíven – ez bizonyára a jelentős mértékű PET palack felhasználásnak tudható be.
Szintén jelentős mennyiségű az üveg, míg legkisebb mértékben a fémhulladék gyűjtése
jellemző.

A négy községből Vaszarról szállítanak el a legnagyobb mennyiségben szelektív hulladékot.

A harmadik adatszolgáltatás a lakosságtól elszállított hulladékok mennyiségére és
összetételére vonatkozott.
2011. évben lakossági ügyfelektől elszállított hulladék mennyisége 2031,80 m3, 134095 kg
volt. Ez két típusú hulladékból tevődött össze: biológiailag lebomló és kevert települési
hulladék (maradék).
Ezen hulladékok arányát mutatjuk be Vaszar község vonatkozásában:

Látható, hogy a hulladékok jelentős zöme a maradék hulladék, viszonylag kevés
komposztálható hulladék kerül elszállításra.
Ha a négy községtől elszállított hulladék összetételét vizsgáljuk, megállapítható, hogy ez az
arány Takácsit kivéve mindenütt hasonló. Takácsiban viszont szinte azonos mennyiségű
komposztálható és maradék hulladékot szállítottak el.

Tájékoztatásul közöljük a GYŐRSZOL Zrt által a hulladékgyűjtő edények mosásának
időpontjára vonatkozó tájékoztatást Vaszar község vonatkozásában:
2012. augusztus 27.
2012. október 8.
Bízom benne, hogy fenti tájékoztatást érdeklődéssel olvasták.
Vaszaron hamarosan egy újabb szelektív hulladékgyűjtő sziget is elhelyezésre kerül, mellyel
még nagyobb mértékben tudjuk a lakosságnak a lehetőséget biztosítani a hulladékok szelektív
gyűjtésére.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékudvar szolgáltatásait minél szélesebb körben
vegyék igénybe, kihasználva Vaszar azon előnyét is, hogy a hulladékudvar helyben található.
A környezet hulladékokkal történő szennyezésének csökkentését is jelenti, ha a szemetet nem
a határban dobják el, hanem a szinte minden lehetőséget kielégítő hulladékudvarra viszik ki.
Vaszar, 2012. július 18.
Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

