
Tájékoztató a 2014. évi hulladékszállítás rendjéről  
 
 
A településen 2014. január 1-től a Vertikál-Junk Konzorcium látja el a közszolgáltatást. 
A közszolgáltatás szervezését (számlázás, nyilvántartás, szerződéskötés) a Konzorcium vezetőjeként a 
Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. végzi. A hulladék begyűjtését és szállítását, valamint a helyi 
ügyfélszolgálat fenntartását a Konzorcium tagjaként a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Kft. 
biztosítja. 
 
HÁZHOZ MEN Ő SZELEKTÍV HULLADÉKGY ŰJTÉS 
 
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:  
Dorog, Kesztölc, Piliscsév, Leányvár 
február 5.; március 5.; április 2.; május 7.; május 21.; június 4.; június 18.; július 2; július 16.; 
augusztus 6; augusztus 20.; szeptember 3; október 1.; november 5.; december 3. 
 
Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl, Máriahalom, Nagysáp, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny  
február 12.; március 12; április 9.; május 14.; május 28.; június 11.; június 25.; július 9; július 23.; 
augusztus 13.; augusztus 27.; szeptember 17; október 8.; november 12.; december 10. 
 
(A szolgáltató a változtatás jogát fenntartja.) 
 

GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓ 

PAPÍR 

Áttetsző zsákban, kötegelve 
Gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva 

kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek -és kozmetikai cikkek papírdobozai 
színes -és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv 

MŰANYAG 

Gyűjtési módja: kiöblítve, laposra taposva áttetsző zsákban,     
színes -és víztiszta PET jelzésű palack, kupak (pl. üdítős, ásványvizes) 

kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítős, mosogatószeres) 
reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech) 

 
Fontos tudnivalók! 
Kérjük, hogy az újrahasznosítható hulladékokat a szállítási napon, reggel 6 óráig szíveskedjenek 
kihelyezni az ingatlan elé.  
A szelektív hulladékgyűjtés igénybevételéhez szükséges zsákokat Társaságunk biztosítja. 
A hulladékgyűjt ő gépjármű elhaladása után kihelyezett zsákokat nem áll módunkban 
elszállítani! 
 
Szállítással, szerződéskötéssel kapcsolatban személyes ügyintézés: 
A helyi ügyfélszolgálaton, szerdai napokon (Dorog, Bécsi út 71.) 8-13 óráig. Telefon: 30/799-2430 
 
A szolgáltatási szerződést a helyi önkormányzatok juttatják el az ingatlan tulajdonosokhoz, melyet 
kitöltve, aláírva kérjük, két héten belül jutassanak vissza a helyi önkormányzatokhoz vagy a Vertikál 
Nonprofit Zrt. részére. 
 
 


