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Zöldhulladék gyűjtése 

A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és november 30. között szállítjuk el a lakóingatla-

noktól, PÁRATLAN héten, a kommunális hulladékgyűjtéssel megegyező napon. 

A gyűjtésre vonatkozó utcalista megtekinthető a közszolgáltató honlapján. 

 

A zöldhulladék kihelyezhető a DTkH Nonprofit Kft. által kibocsátott zöldhulladékgyűjtésre 

alkalmas lebomló zsákban. Társaságunk a 2022-es évre vonatkozóan, 32 db zsákot biztosít 

díjmentesen az aktív szolgáltatással rendelkező Ügyfelek részére, melyeket szabadon használ-

hatnak fel igényeik szerint a gyűjtési időszak alatt.  

 

A díjmentes zsákok a Váci Hulladékudvarban vehetők át nyitvatartási időben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az átvételhez a felhasználási címre vonatkozó lakcímkártya, illetve az NHKV Zrt. által kiállí-

tott legutolsó számlalevél bemutatása szükséges. 

Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési napon, legfeljebb 10 db zöld színű zöldhulladék gyűj-

tő zsák helyezhető a közterületre. 

 

Ammenyiben a díjmentesen biztosított zsákmennyiség nem elegendő, lehetőség van 180 Ft/db 

bruttó díj ellenében kék színű, szintén DTkH logóval ellátott zöldhulladék gyűjtésére alkalmas 

zsákot vásárolni, személyes Ügyfélszolgálatunkon, illetve zsákértékesítő Partnereinknél. 

Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési napon, korlátlan mennyiségben helyezhető az ingatla-

nok elé a kék színű zöldhulladékgyűjtő zsák. 

 

A zöldhulladék gyűjtésre alkalmas lebomló zsákban elhelyezhető a kertgondozás során levá-

gott fű és egyéb lágyszárú növény, illetve a lehullott falevél.  

Továbbá, ágnyesedék ((maximum 100 cm hosszú kötegekben, lebomló kötözővel összekötve, 

(alkalmanként) maximum 1 m3 mennyiségben), a zsák mellé kihelyezhető az ingatlan elé, a 

közterületet nem szennyező módon. 

Az elszállításra szánt, bezsákolt, illetve kötegelt zöldhulladékot a saját ingatlan elé, az úttól 

1-2 méterre kell kihelyezni a szállítási napot megelőző este vagy a megjelölt nap reggel 6:00-

ig! Kérjük, ügyeljen rá, hogy a gyűjtőzsák szája legyen bekötve, ezáltal összefogható le-

gyen.  

Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

 

Hulladékudvar Nyitva-tartás 

Vác (Deákvári fasor 2.) 
         hétfő:          800 - 1200 

kedd:       1400 - 1800 

szerda:        800 - 1200 

csütörtök: 1400 - 1800 

péntek:       800 - 1200 

szombat:  1000 - 1400 

431/1 hrsz. 
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