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        Tisztelt Rétsági Polgárok! 

 

 

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. április 08-tól a DTkH Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kéthetente ismét elszállítja a zöldhulladékot. 

 

A szolgáltató honlapján az alábbi tájékoztató található a zöldhulladék 
elszállításával kapcsolatban: 

„A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és november 30. között szállítjuk el a 
lakóingatlanoktól, a gyűjtési naptárakban megjelölt napokon.” 

 

2021. március 18-án minden háztartás kapott 2-2 db zöld színű zsákot a 
zöldhulladéknak. 

 

2021. április 8-át követően - a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg - a járat max.    
2 db zöld színű, lebomló, emblémás cserezsákot biztosít térítésmentesen azon 
ingatlanhasználóknak, akik kihelyeznek zöldhulladékot. 

 

További kék színű, lebomló, emblémás zsákokat az ügyfélszolgálatokon, illetve a 
zsákértékesítő partnereknél lehet beszerezni, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása 
ellenében, az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője 
nevére, mely utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
(NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 
 
A kék zsákok átvételekor a helyszínen nem kell kifizetni az átvett zsákok árát. A 
zsákok ára – a korábbiakban meghatározott változatlan díjon - utólag, az NHKV Zrt. 
által kiállított, postai úton megküldött számlával kerül majd beszedésre, mivel a 
többlet-közszolgáltatás díjának utólagos kiszámlázása és a díj beszedése az NHKV Zrt. 
jogszabályi hatásköre.   

Fentiek alapján a kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, 
illetve a lehullott faleveleket a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátott zöld színű zsákban, az ágnyesedéket pedig maximum 150 cm hosszú 
kötegekben összekötve (a gallyak átmérője maximum 6 cm) a zöld zsák mellé kell 
kihelyezni a saját ingatlanunk elé, az úttól 1-2 méterre, a szállítási napot megelőző este 
vagy a szállításra megjelölt nap reggel 6.00 óráig. 
 
 
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként, maximum 2 db ingyenes zöld zsák, 
valamint további, korlátlan mennyiségű kék színű, DTkH emblémás zsák 
helyezhető ki. 



A többlethulladék elszállítására alkalmazott kék zsákok átvételével és 
igénybevételével – a közszolgáltatási díjban nem fedezett – közszolgáltatást vesznek 
igénybe az ügyfelek.  A zsákok ára magában foglalja a begyűjtés, szállítás és 
kezelés díját, azaz a zsákok árának megfizetésével az ügyfelek a 
többletszolgáltatás díját is megfizetik. 

A zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges zsákok átvételéhez az alábbi dokumentumok 
szükségesek: 

Lakossági ügyfelek esetében: 

 csekkes fizetési mód esetén egy csekkszelvény bemutatása, amely önmagában 
is tartalmazza az azonosításhoz szükséges vevőazonosítót az átadás-átvételi 
nyomtatvány kitöltéséhez, 

 nem csekkes fizetési mód esetén a számla 3. oldala és az azon található vevő- 
azonosító bemutatása, amely igazolja a jogos igénybevételt és azonosítja az 
utólagos számla kiállításához szükséges paramétereket. 

A korábban megvásárolt kommunális és zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákok 
továbbra is elszállításra kerülnek. 

 

Újdonság: 2021. április 8-tól háromféle hulladékgyűjtő zsák lesz használatban. 
Egyrészt a megszokott szelektív hulladékos zsák, másrészt a zöld színű zsák a 
térítésmentesen elszállítandó zöldhulladéknak (kéthetente maximum 2 db) továbbá 
a pénzért megvásárolható kék színű zsák  a többlethulladéknak. 

 

A kék színű többletzsákok megvásárolhatók a Paletta Trade Kft-nél ( Rétság, 
Rákóczi út 29. 

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a szolgáltató a megfelelően előkészített, 
összekötegelt zöldhulladékot térítésmentesen elszállítja. 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 
évben is átvállalta a lakossági hulladékszállítás díját. Kiemelem, hogy a 
hulladékszállítási díj tartalmazza mind a zöldhulladék (maximum 2 zsák), mind pedig a 
szelektív hulladék elszállításának díját is. 

 

Ehhez képest szomorúan látom, hogy több ingatlannál 2-3 méteres darabokban, 
összekötegelés nélkül van kirakva a zöldhulladék, rontva ezzel a városképet. 

 

A szolgáltató ezeket a hulladékhalmokat nem fogja elszállítani! 

 

Csekély többletmunkával – méretre vágással és összekötegeléssel - ezek a 
hulladékhalmok térítésmentesen elszállíthatóvá válnának. 

 

További tapasztalatom, hogy ahol megjelenik egy szemétkupac, az hamarosan nőni fog. 

  

A kertes ingatlanok lakóit kérem, hogy a zöldhulladék-szállítást vegyék igénybe a 
kerti nyesedék és lombhulladék égetése helyett. Az égetés lehetősége néhány 
héten belül országosan, egységesen tilos lesz. 

 



 

Tájékoztatásul kigyűjtöttem a 2021.március – június havi hulladékszállítási napokat: 

március 25. csütörtök kommunális 

április 1. csütörtök kommunális, szelektív 

április 8. csütörtök kommunális, zöld 

április 15. csütörtök kommunális, szelektív 

április 22. csütörtök kommunális, zöld 

április 29. csütörtök kommunális, szelektív 

május 6. csütörtök kommunális, zöld 

május 13. csütörtök kommunális, szelektív 

május 20. csütörtök kommunális, zöld 

május 27. csütörtök kommunális, szelektív 

június 3. csütörtök kommunális, zöld 

június 10. csütörtök kommunális, szelektív 

június 17. csütörtök kommunális, zöld 

június 24. csütörtök kommunális, szelektív 

 

Házhoz menő lomtalanításra is lehetőség lesz ebben az évben is. Ezzel kapcsolatban az 
alábbi dátumokat érdemes megjegyezni. 

Lomtalanítási igények leadása: 2021. május 3. – június 4. 
Lomtalanítás várható időpontja: 2021. május 24. – július 3. 

A lomtalanítással kapcsolatos részletes információ megtalálható 
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas linken. 

A házhoz menő lomtalanítás igénylőlapját a Hangadó újságban eljuttatjuk valamennyi 
háztartásba. 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a „ZÖLD UDVAR”–ban (Kossuth utca végén) továbbra 
is elhelyezhető háztartási hulladék. 
Részleteket a https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekudvarok linken lehet 
olvasni. 
 
Rétság, 2021. március 18 
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