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FIGYELEM !!! 

2015. évi szelektív hulladékgyűjtési időpont változások az alábbi településeken: 

Annavölgy, Bajna, Epöl, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Sárisáp, Tokod, 

Tokodaltáró 
 

 

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 

 

2015. február 1-től a Dorogi Kistérség településeit érintően – a sikeres lakossági szelektív 

hulladékgyűjtés és az ebből következő jelentős mennyiségi növekedés miatt - az előzetesen 

meghirdetett időpontokhoz képest a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési naptárban az alábbi 

változásokat tesszük: 

 

Minden hónap 1. szerdai napja: 

Dorog, Kesztölc, Piliscsév 

február 4.; március 4.; április 1.; május 6.; június3.; július 1.; augusztus 5.; szeptember 2.; október 7.; november 

4.; december 2. 

 

Minden hónap 2. szerdai napja: 

Csolnok, Dág, Leányvár, Úny 

február 11.; március 11.; április 8.; május 13.; június 10.; július 8.; augusztus 12.; szeptember 9.; október 14.; 

november 11.; december 9. 

 

Minden hónap 3. szerdai napja: 

Annavölgy, Bajna, Epöl, Máriahalom, Nagysáp 

február 18.; március 18.; április 15.; május 20.; június 17.; július 15.; augusztus 19.; szeptember 16.; október 21.; 

november 18.; december 16. 

 

Minden hónap 4. szerdai napja: 

Tokod, Tokodaltáró, Sárisáp 

február 25.; március 25.; április 22.; május 27.; június 24.; július 22.; augusztus 26.; szeptember 23.; október 28.; 

november 25.; december 23. 

(A szolgáltató a változtatás jogát fenntartja.) 

 

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése 

Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat (papír és műanyag) 

kihelyezi a gyűjtési útmutatóban leírt módon az ingatlan elé, az alábbi meghirdetett időpontokban:  

 

Gyűjtési útmutató TÁBLÁZAT változatlan. 
 

Fontos tudnivalók! 

Kérjük, hogy az újrahasznosítható hulladékokat bekötött zsákokban a szállítási napon, reggel 6 óráig 

szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé.  

A szelektív hulladékgyűjtés igénybevételéhez szükséges zsákokat Társaságunk biztosítja. (Amennyiben a 

feliratos zsákok űrtartalma az adott szállítási napon nem elégséges az újrahasznosítható anyagok kihelyezésére, 

akkor a fekete szín kivételével bármilyen átlátszó zsákban elszállítjuk a szelektív hulladékokat.) 

 

http://www.vertikalzrt.hu/
http://varosgondozaseger.hu/hirek/150-szelektiv-hulladekgyjtesi-hirlevel-2014-i-felev


A gyűjtési időpontokra kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő zsák és annak tartalma a VERTIKÁL Zrt. tulajdonát 

képezi. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy ha azt tapasztalják, hogy nem Társaságunk munkatársai végzik a 

begyűjtést, akkor azt jelezzék az elérhetőségeink valamelyikén. 

A hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani, illetve 

kiemelten kérjük, hogy a munkavégzésünk folyamatos, zavartalan és balesetmentes ellátása érdekében a szállító 

járművet semmilyen esetben ne közelítsék meg! 

Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtéssel, a kommunális hulladékok szállításával, adat változással 

kapcsolatban kérdései merülnének fel, kihelyezett személyes ügyfélszolgálati irodánk szerdai napokon (Dorog, 

Bécsi út 71.) 8-16 óráig. Telefon: 33/431-299 166. mellék készséggel áll rendelkezésére. 

 

Együttműködésüket köszönjük! 

 

 

Polgárdi, 2015. január 19.       VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. 


