Tisztelt Ügyfeleink!

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékfeldolgozó telephelyén 2021. évben jelentős
technikai fejlesztések történtek, amelynek eredményként, 2022. évtől lehetővé válik a
hasznosítható műanyag, fém, és papír hulladékok együttes kezelése, automatizált
feldolgozása.
A beruházás lehetőséget ad szelektív gyűjtés jelenleginél hatékonyabb és egyszerűbb
módszerrel történő megszervezésére. Azt Önt érintő legfontosabb változás, hogy megszűnik
az elkülönített zsákban végzett - külön sárga és külön kék zsákos - gyűjtés, a közeljövőben
egységes szelektív gyűjtőzsák kerül bevezetésre. A házhozmenő gyűjtés napja a korábban,
2022. évre meghirdetett időponthoz képest nem változik. A szelektív gyűjtésre kukásedényt
használó Ügyfelek, ezen a napon ürítés céljából továbbra is kihelyezhetik mindkét
gyűjtőedényüket. A jelenleg használt gyűjtőzsákok készleten lévő mennyisége még
felhasználásra és kiosztásra kerül, illetve Ön is korlátlanul használhatja a birtokában lévő kék
vagy sárga zsákokat a három fenti hulladéktípus (papír, fém, műanyag) együttes gyűjtésére. A
jelenleg alkalmazott zsáktípus elfogyása után, az év I. félévében kerülnek kiosztásra az új típusú
gyűjtőzsákok, a szokásos cserezsák formájában. A színe sárga lesz.
A gyűjtés módszerének és a zsák típusának változása nem befolyásolja a szelektíven gyűjthető
hulladékok körét. Az aktuálisan gyűjthető hulladékok továbbra is feltüntetésre kerülnek a zsák
felületén. Részletes információk a mellékelt tájékoztatóban találhatóak, illetve aktuálisan
elérhetőek a www.zkn.hu honlapon. A gyűjtési tájékoztatót kérjük, feltétlenül tartsa be,
mivel a nem megfelelő anyagok a gépesített feldolgozásban jelentős technikai zavarokat
okozhatnak. A gyűjtésben nem engedélyezett hulladékok megjelenése esetén, dolgozóink
a teljes kihelyezett hulladékmennyiséget a helyszínen hagyják! A technikai fejlesztés
eredményként a közterületen elhelyezett gyűjtőszigetek műanyag- és papírgyűjtő konténerei is
egy gyűjtőjárattal kerülnek ürítésre.

Köszönjük együttműködésüket!
Horváth Márton
Ügyvezető igazgató
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
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SZELEKTÍV GYŰJTŐZSÁKBAN, KUKÁSEDÉNYBEN, illetve a megfelelő
feliratozású GYŰJTŐKONTÉNERBEN ELHELYEZHETŐ
HASZNOSÍTHATÓ hulladékok!

PAPÍR ALAPANYAGÚ:
- Karton és egyéb papír csomagolóanyagok tiszta, élelmiszer- és
kenőanyag mentes állapotban (a kombinált karton és fólia
csomagolást kérjük szétválasztani),
- újságok, szórólapok,
- könyvek (műanyag borítás nélkül),
- irodai papírok (műanyag tasak nélkül).
- italos kartondoboz (Tetra Pak).

MŰANYAG ALAPANYAGÚ CSOMAGOLÓANYAGOK:
- Fólia csomagolóanyagok közül: (LD)PE (zsugorfólia is lehet)
(háromszög jelölés: „4”),
- csomagolóanyag flakonok, palackok, poharak közül: PET, HDPE, PP,
PS (háromszög jelölés: „1” „2” „5” „6”),

A flakonokat, palackokat – folyadékmentes állapotban - kérjük
összenyomni, de nem teljesen kilapítani!

FÉM ALAPANYAGÚ CSOMAGOLÓANYAGOK:
- Fém italos- és konzervdoboz (élelmiszermentes állapotban).
2

SZELEKTÍV GYŰJTŐZSÁKBAN, KUKÁSEDÉNYBEN illetve
GYŰJTŐKONTÉNERBEN NEM ELHELYEZHETŐ hulladékok!

- Tapéta,
- élelmiszerrel, kenőanyaggal szennyezett csomagolóanyag,
- címkepapír, öntapadós matrica, átírótömb, indigó, iratlefűző tasak,
- papír tojástartó,
- cementes zsák,
- használt higiéniai eszköz,
- általánosan a nem vízoldható, impregnált papírok,
- szennyezett, „földes” agrofólia, virágföldes zsák, nem PE anyagú (pl.
szövött) zsákok, hálók,
- műanyag csomagolóanyagokon háromszögben „3” vagy „7” jelölés
vagy üres háromszög jelölés,
- élelmiszerek védőgázas csomagolása, celofán,
- hungarocell, beleértve a hungarocell ételszállító doboz,
-műanyag- és fém használati tárgyak, eszközök,
- PVC, KPE vagy egyéb cső, szerelvény, locsolócső, kábel,
-műanyag és fém pántolószalag, kerítésdrót és háló,
- elem, akkumulátor, elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok,
(pl. festékes dobozok, spray doboz).
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