
 
    

 

NHSZ 
Észak-Kom Nonprofit Kft.            TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tájékoztatjuk, hogy 2022. október 1-jétől a településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok átszervezése 
miatt átmenetileg az alábbi változásokra kerül sor. 
Ügyfélszolgálat elérhetősége: NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft.3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.; 
E-mail: info.matra@nhsz.hu; Telefon: 37/311-894 Ügyfélszolgálati idő: H-K-P: 8:00-16:00; Sz: 8:00-20:00; Cs: szünnap; 
A települési kommunális hulladék gyűjtési napja Parádsasvár településen szerdai napról péntekre változik! 
Kérjük a hulladékgyűjtő edényeket ürítés céljából reggel 600 óráig a szállítási útvonalra kihelyezni szíveskedjenek!  
A hulladékgyűjtési napokat a költséghatékonyság érdekében módosítottuk, megértését köszönjük!  
 

 október november december 

kommunális hulladékgyűjtés napja 
hetente 1x, péntek 

7., 14., 21., 28. 
péntek 

4., 11., 18., 25. 
péntek 

2., 9., 16., 23., 30. 
péntek 

szelektív hulladékgyűjtés napja 
havonta 1x, péntek 

14. péntek 11. péntek 9. péntek 

zöld hulladékgyűjtés napja 
havonta 2x, csütörtök 

6., 20. 
csütörtök 

3., 17. csütörtök 1. csütörtök 

üveg hulladékgyűjtés kihelyezésre kerülő gyűjtőszigeten    
                                                                                                                                                                                        

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, a megtelt szelektív hulladékgyűjtő edényeket/zsákokat az adott napokon, kérjük 
kihelyezni a lakóingatlan elé. A szállítás alkalmával munkatársaink a kihelyezett zsák helyett új zsákot dobnak majd be a 
postaládába. Gyűjtési napokon bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetik a szelektív hulladékot. Amennyiben 
kommunális hulladékkal szennyezett az összegyűjtött zöld-, üveg- ill. szelektívhulladék, a zsákokat nem áll módunkban 
elszállítani. A jövő évre vonatkozó hulladéknaptár a 2022.IV. negyedéves számlával kerül postázásra. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő további lényeges információk, az adatvédelmi szabályzat a 

www.nhszeszakkom.hu honlapunkon elérhető. 
 
Kérjük fentiek szíves elfogadását!                                                        NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.  
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