
ZEBEGÉNY 

KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS ZÖLDHULLADÉK 
2023.  I. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 

 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), 
és a zöldhulladék gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

A kommunális hulladékszállítás SZERDAI napokon történik!  

A kommunális hulladékszállítás Zebegény üdülőterületen KEDDI napokon történik!   

 

 

 

 

 

 

Fenyőgyűjtés: Január 9. és 23.  
Fenyőgyűjtés Üdülőterületen: Január 10. és 24. 
 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
kibocsátott zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 
mennyiségben), a zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. 
 
A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat a honlapunkon megtalálható értékesítési helyeken lehet beszerezni bruttó 180 Ft/db 
egységáron. 
 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2023. 
Január Február Március Április Május Június 

Zebegény 
4. 1. 1.; 29. 26. 24. 21. 

Zebegény üdülő  
3.; 31. 28. 28. 25. 23. 20. 

 
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék kihelyezhető bármely átlátszó 
zsákban.  
 
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét! 

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!  

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként EGY alkalommal (2m3 / alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel 
végezzük el, mely az 28/561-200 (4. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető. A nagyobb darabos (pl. 
bútor) lomhulladékot kérjük, lapra szerelve, összedarabolva helyezzék ki. 

Ügyfélszolgálataink elérhetőségei: 

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap 

DTkH Nonprofit Kft. 
2600, Vác, Zrínyi út 9. 

H: 7.00 – 19.00 
Sz: 12:00-16:00 
P: 8:00-12:00 

28/561-200 ugyintezes@dtkh.hu www.dtkh.hu 

 
Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől 
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2023. 
Április Május Június 

Zebegény 
19. 17. 14. 

Zebegény üdülő  

18. 16. 13. 


