
 

Házhoz menő szelektív hulladékszállítás 2019 

Társaságunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta egy alkalommal lehetősége van 
a szelektív hulladék elszállítatására az előre meghirdetett szállítási napon. Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6:00 óráig a megszokott módon 
(bekötött átlátszó zsákban) kihelyezi az ingatlana elé a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat: 

PAPÍR Gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva, áttetsző zsákban vagy kötegelve 
Kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv, 
Tetra Pak dobozok (tejes, üdítős dobozok) 

 

MŰANYAG ÉS FÉM Gyűjtési módja: kiöblítve, laposra taposva áttetsző zsákban 
Színes és víztiszta PET jelzésű palack, kupak (pl. ásványvizes) Kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítős, mosogatószeres) tejfölös, joghurtos, 
margarinos dobozok, reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia, öblített alumínium italos dobozok, tiszta alufólia, tisztára mosott konzerves dobozok 

 

  Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

Nyergesújfalu 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12 

 

 

Zöldhulladék szállítás 2019 

A táblázatban jelzett napokon ingyenesen igénybe vehető ZÖLDJÁRAT szolgáltatás feltétele, hogy a szállításra jelentkező lakosnak ne legyen lejárt hulladékszállítási 

díjtartozása a szolgáltató felé. A maximum 1 m3 mennyiségű zöldhulladékot a következőképpen szükséges a szállításhoz előkészíteni: 

ág, nyesedék: legfeljebb 50 cm átmérőjű, 70 cm hosszú kötegbe összekötve, fűnyesedék, lomb: maximum 120 l-es, bármilyen zsákban kihelyezve.  

A szolgáltatásra legkésőbb a szállítás előtti napon, 13 óráig lehet jelentkezni a +36 33/313-084-es telefonszámon. 

 

Település Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November 

Nyergesújfalu - 3, 17 1,15,29 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 

 

2019. évi fenyőhulladékszállítási időpontok: 2019.01.09. és 2019.01.23. 

 



Lomtalanítási tájékoztató 2019 

 
Nyergesújfalu településen a lomtalanítás 2019.05.11-én kerül megrendezésre.  

A lomtalanítást a településen közszolgáltató, NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozója az Esztergomi Köztisztasági Nonprofit Kft. végzi. 

Kérjük, az elszállítandó max. 3 m3 lomhulladékot reggel 6 órára helyezzék el közterületen, úgy, hogy azt a begyűjtést végző jármű meg tudja közelíteni és a rakodás 

biztonságosan és balesetmentesen elvégezhető legyen. 

A lomtalanítás során kérjük, amennyiben lehetséges, a kisdarabos lomhulladékát nyitott zsákban vagy dobozban helyezze ki, ezzel könnyítve meg munkatársaink 

munkáját.  

Éves lomtalanítás keretében háztartási lomok- háztartási berendezési tárgyak, bútorok, műanyag eszközök, könyvek, ruhák, szőnyegek, megunt játékok stb.- kerülnek 

elszállításra.  

Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk el : 

Elektronikai hulladékot (tv, rádió, hűtőgép, porszívó, hajszárító, tűzhely, stb.) 

Veszélyes hulladékot (festéket, ragasztót, vegyszereket, gyógyszereket, növényvédő szereket, fáradt olajat vagy ezekkel szennyezett tárgyakat, akkumulátort, elemeket, 

gumiabroncsot, stb.)  

Építési törmeléket (kibontott ajtót, ablakot, kádat, csempét, gipszet, téglákat, betont, cserepet, stb.) 

Zöldhulladékot, (gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék) egyéb mezőgazdasági, ipari hulladékot 
 

Kérem, figyeljen arra, hogy csak a lomtalanításkor elszállítható tárgyakat helyezze ki, ezzel ügyelve környezete tisztaságára.  

  


