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 2020. évi hulladékgyűjtés rendje 
 

 

 

 

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot 2020. évi (2020. májustól 2021. áprilisig) az elkülönítetten gyűjtött 

csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hulladék elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról.  

 
 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (szelektív) 

 2020. év 2021. év 

  máj.   jún.   júl.   aug.  szept.   okt.   nov.   dec.   jan.  febr.  márc.  ápr. 

kedd 05. 02. 07. 04. 01. 06. 03. 01. 05. 02. 02. 06. 

 

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása minden hónap első keddi napján törté-

nik. 

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok: 

 Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos 

kartondobozok kupak nélkül. 

 Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásvány-

vizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak) 
 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

 

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden negyedév-

ben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartás-

ban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok zsákolva vagy 

kötegelve) kerül elszállításra. 

Lomtalanítási igényét a +36-20/401-4304 telefonszámon tudja jelezni.  
 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS 

 

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is péntek. 

Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, úgy többlethulladék elszállítására al-

kalmas zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén. 
 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA, ELÉRHETŐSÉGEK: 

 

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.  Telefonszám: 06-79/524-821  E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu 
 

Ügyfélszolgálati helyek 
 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Baja,  

Tóth Kálmán u. 14/B 

08:00 – 12:00 

12:30 – 16:00 

08:00 – 12:00 

12:30 – 16:00 

08:00 – 12:00 

12:30 – 16:00 
07:00 -19:00 08:00 – 12:00 

Hódmezővásárhely, 

Kossuth tér 1. 
07:30 – 14:30 07:30 – 14:30 07:30 – 20:00 07:30 – 14:30 07:30 – 14:00 

Kiskunhalas,  

Szilády Á. u. 5-7 
Zárva 07:00 – 19:00 

08:00 – 12:00 

13:00 – 17:00 
Zárva Zárva 

 

Ügyfélkapcsolati pontok 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Üllés, 

Dorozsmai út 48. 

(minden hó utolsó péntek) 

- - - - 09:30 – 12:00 

 

Hulladékudvar 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

Ruzsa 

Hulladékudvar 
- - - - - 08:00 – 14:00 

 


