
Tisztelt Lakos! 

Településünkön 2018. április 01-től új közszolgáltató a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft 

veszi át a hulladékok szállítását, kezelését. Szállítást továbbra is a Váci 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft végzi alvállalkozási szerződés keretében. Zöld Híd 

B.I.G.G. Magyarország egyik legnagyobb, dinamikusan növekedő 

hulladékgazdálkodási szolgáltatója. Az új közszolgáltató kérésére pár fontos és 

hasznos információt szeretnénk megosztani Önnel. 

Kérjük, fokozottan figyeljen, háztartásából történő hulladékelszállítás rendjére! 

A kommunális hulladékot hulladékgyűjtő edényben gyűjtse. Ha Önnek 

többlethulladéka keletkezik, ami már nem fér el az edénybe, akkor a Zöld Híd 

B.I.G.G. által biztosított többlethulladékos zsákba helyezze el a hulladékot, mert 

csak ebben kerül elszállításra. A zsákok nem ingyenesek, értékesítésük 

ügyfélszolgálati irodánkban ügyfélszolgálati időben 2600 Vác Zrínyi u. 9-ben 

lehet igényelni. További értékesítési helyek később kerülnek kijelölésre. Ezekről 

a közeljövőben külön tájékoztatást nyújtunk és megnézheti majd a Zöld Híd 

honlapján is: www.zoldhid.hu/nkft 

Figyelem! A nem megfelelő zsákokban kihelyezett hulladékot nem szállítják el! 

Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki hulladékait 

(edényzetet, zsákokat) az ingatlana elé! 

A hulladékgyűjtő edények maradnak a lakosságnál. Közszolgáltatás díja sem fog 

változik, az ingatlan használóknak ugyanannyiba fog kerülni a szolgáltatás, mint 

eddig és továbbra is az NHKV ZRT-től érkeznek majd a számlák. 

Zöld Híd B.I.G.G Kft-vel nem kell a lakosságnak újra szerződést kötni, 

nyilvántartása alapján történik a szolgáltatás és a számázás. 

Fontos! Településünkön a gyűjtési napok és a megszokott begyűjtési 

körzetek nem változnak. 

Ünnepnapokra eső szállítások nem kerülnek átszervezésre. 

A szelektíven gyűjtött hulladékok esetében vagy a Zöld Híd B.I.G.G. 

általbiztosított szelektíves zsákban vagy bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti 

a szelektív hulladékot. 

http://www.zoldhid.hu/nkft


Váci Hulladékgazdálkodás a begyűjtést végző munkatársai a kihelyezett 

gyűjtőzsákoknak megfelelő mennyiségű cserezsákot biztosítanak ingyenesen. 

Szelektív hulladékokat (műanyag, papír, fém) egyszerre gyűjtik be kéthetes 

ciklusokban. 2018-s évben páratlan hétvégén. Csatolt gyűjtési naptárban 

nyomon követhetők ezek a napok. 

Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki a szelektív 

hulladékait is az ingatlana elé! 

Váci hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft zöldhulladékot a szokásos módon 

kéthetes ciklikusnak megfelelően szállítani fogja páros hétvégén 2018. 05.05-től 

(10zsák/alkalmanként). Csatolt gyűjtési naptárban figyelemmel kísérhető. 

Változik a zöld hulladék gyűjtőzsák kiadás. Önköltségi áron kapható az 

ügyfélszolgálati irodánkban, bruttó 50 Ft/db. További értékesítési helyek 

létesítéséről honlapunk ad megfelelő tájékoztatást: www.zoldhid.hu/nkft 

Lomtalanítás a településünkön a III körzet 2018.04.19-2018.04.21. közötti 

időben fog megtörténni a már meghirdetett módon. 

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 

2600 Vác Zrínyi u. 9. Telefonszám: 06-27-501032 

06-27-501033 

Email: hulladekinfo@vacholding.hu 

Köszönjük megtisztelő figyelmét! 

 

Vác Város Önkormányzata 
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