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2023 
Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. a szezonális zöldhulladék szállítás mellett 2023-ban is biztosítja a házhoz menő szelektív hulladékszállítást 
a családi házas ingatlantulajdonosok részére, az Országos Hulladékgazdálkodási Tervnek megfelelően. 
SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS: 
A hulladékgyűjtő edényeket a szállítás napján az ingatlan elé szükséges kihelyezni reggel 7 órára. A sárga 240 l-es edényben kevert 
csomagolási hulladék gyűjthető: PET palack, PP-HDPE: kozmetikai és tisztítószeres flakonok kiöblítve, tiszta csomagoló fóliák, pl. 
szatyor, zsugorfólia, alumínium, fém, italos dobozok kiöblítve, összelapítva, pl. tejes, üdítős, sörös doboz, konzerves dobozok 
papírcsomagolási hulladék: papírzacskó, papírdoboz stb.  
A zöld színű 120 l-es edényben csak és kizárólag csomagolási üveg gyűjthető: befőttes, sörös, boros, italos üvegek. 

Az edények nem kerülnek leürítésre, ha olyan hulladék is megtalálható benne, amely nem elszállítható. (Pl. hungarocell!) 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő edényeket, a sárgát és a zöldet két külön gyűjtőjárat üríti. 

SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV: 

JÁRAT SZÁLLÍTÁS  Jan. Febr. MÁRC. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEPT. OKT. NOV. DEC. 

1-es GYŰJTŐJÁRAT SZELEKTÍV HAVONTA 1X  19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 

1-es GYŰJTŐJÁRAT ÜVEG  HAVONTA 1X  19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 

2-es GYŰJTŐJÁRAT SZELEKTÍV HAVONTA 1X 26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28 

2-es GYŰJTŐJÁRAT ÜVEG HAVONTA 1X 26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28 

 
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS: 
A zöldhulladék szállításnál továbbra is az átlátszó zsákban kihelyezett kerti zöldhulladék és a max. 1 m hosszú, kötegelt metszési hulladék 
kerül elszállításra. A kihelyezett zöldhulladékok mennyisége ingatlanonként max.1 m3 mennyiség alkalom lehet.  Kérjük Önöket, hogy a 
zöldhulladékokat reggel 7 órára helyezzék ki az ingatlan elé. Továbbá tájékoztatjuk, hogy az adott napokon csak a zöldhulladékot 
tartalmazó zsákok kerülnek elszállításra. Azt a zsákot, ami egyéb hulladékot is tartalmaz, nem szállítjuk el. 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a januárban esedékes zöldhulladék szállítás alkalmával, kizárólag a december 25. és 
január 31. között képződött fenyőfa hulladék kerül elszállításra.  
 
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV  

JÁRAT SZÁLLÍTÁS Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

ZÖLD HAVONTA 9;23 - - 3 8 5 3 7 4 2 6 - 

 

1-es GYŰJTÓJÁRAT utcái:  
Árpád krt. Csepregi Határ Kuthen Vezér Mikes Kelemen Sánta köz Vénkert  
Bem Csete köz Hétvezér Kürt Móricz Zs. Szabadság tér Wesselényi 
Bercsényi Dankó Pista Horthy Miklós Lehel Nagykun Széchenyi Zádor 
Bethlen Gábor Damjanich Kálvin Lejtő Nyílt Szigligeti Zrínyi 
Bezerédi Dobó I Kamilla Magyar Péntekkút Szív  Tiszaszentimrei 
Béke Dózsa György Kelet Május 1 út Pósa Lajos Toldi M.                     
Bihari Gy. Molnár István Kinizsi Malom Purgány Tomaj  
Bocskai Gyepszél Kolbász szék Margaréta Rakamaz Vadász  
Bródy Hajnal Kunmadarasi Martinovics Rákóczi Vásártér  
 

2-es GYŰJTŐJÁRAT utcái: 
Abádszalóki  Csokonai József A. Mujkó Petőfi  
Ady Endre Feketehegy Kazinczy Mikszáth K. Pénzeskert Tiszagyendai 
Arany János Füleki S. Kisfaludy Mirhó köz Róna köz Tompa Mihály 
Ágota Garay Kiskakat Nagy Sándor Szegfű Vasút u. 
Berzsenyi Dániel Jókai Mór Kossuth Lajos Nagykakatszél Szivárvány Vörösmarty 
Besenyő út Jósika Kölcsey Nyár  Wass Albert 

további információ a www.nhsztisza.hu 

 

 
 

http://www.nhsztisza.hu/


Tájékoztatás, a szelektív hulladékgyűjtő edényekben elhelyezhető hulladékfajtákról 
 
A 240 literes sárga csomagolási hulladékgyűjtő edénybe az alábbi hulladék helyezhető el:  

• PET palack összelapítva, kupakkal, vagy nélküle (pl. üdítős, ásványvizes palack) 
• PP-HDPE: kozmetikai és tisztítószeres flakonok kiöblítve, (pl. samponos, mosószeres flakon) 
• Tiszta csomagoló fóliák, pl. szatyor, zsugorfólia, mosószeres zacskó, állattáp zacskó) 
• Alumínium, fém, italos dobozok kiöblítve, összelapítva (pl. tejes, üdítős, sűrített paradicsomos dobozok, sörös doboz, konzerves 

dobozok) 
• Papír csomagolási hulladék: papírzacskó, papírdoboz (pl. lisztes zacskó, tea doboz, desszertes doboz) 
• Egyéb papír hulladék: ( pl. újságpapír, füzet, falinaptár, számlapapír) 

 
A gyűjtőedény nem kerül leürítésre, amennyiben az alábbi hulladék kerül bele: 

• Üveghulladék, építési-bontási hulladék 
• Olyan műanyag tárgyak, melyek nem csomagolási hulladékok (pl. műanyag tál, műanyag tányér, műanyag játék, tejfölös pohár) 
• Papírszalvéta, zsebkendő 
• Hungarocell 
• Zsírral, olajjal szennyezett papírtörő, vagy ételmaradék 
• Tűz-, és robbanásveszélyes hulladék (pl. dezodoros flakon) 
• Biológiailag lebomló hulladék (pl. gyümölcs) 
• Egészségügyi hulladék (pl. pelenka, eü. betét, fecskendő) 
• Állati tetem, vagy ürülék 

 
A 120 l-es zöld színű, (Tiszafüreden barna színű) csomagolási üveg hulladék gyűjtésére szolgáló edényben elhelyezhető hulladékok: 
A csomagolási üveg hulladék gyűjtőedényeiben csak és kizárólag csomagolási üveg gyűjthető színes és fehér vegyesen (boros üveg, 
befőttes üveg stb.)  
Amennyiben az edényekben síküveg, ablaküveg megtalálható, az edényt nem tudjuk leüríteni. 

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük segítő közreműködésüket! 
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