
 

 MÓRAHALOM 

 2020. évi hulladékgy�jtés rendje 
 

 
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 
2021. áprilisig) biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gy�jtött csomagolási hulladék 
gy�jtési rendjér�l valamint lom hulladék elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról.  
 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGY�JTÉS (zöldjárat naptár) 

 2020. év 2021. év* 

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

20. 24. 22. 19. 23. 21. 18. 16. 15. 17. 17. 21. 

*Feny�fagy�jtés: 2021. január 8., január 15. 

A biológiailag lebomló hulladékgy�jtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkez� minden 
szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmentesen biztosított biológiai-
lag lebomló zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmér�j� kötegekben összekötve a zsák mellé 
helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begy�jtést végz� gépjárm� meg tudja közelíteni és kézi er�vel mozgatható 
legyen. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a kommunális hulla-
dékkal keveredik, akkor a gy�jt�járattal nem áll módunkban elszállítani. 
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a 
Tisztelt Érdekl�d�k a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgy�) beszerezhetik. 
A begy�jtéssel egyidej�leg munkatársaink annyi cserezsákot biztosítanak, amennyi kihelyezésre került. Szükség 
esetén további zsák (legfeljebb havonta 4 db) az Önhöz legközelebb es� ügyfélszolgálaton vagy ügyfélkapcsolati ponton 
igényelhet�. 

 
ELKÜLÖNÍTETTEN GY�JTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (szelektív edény) 

 
Az elkülönítetten gy�jtött csomagolási hulladék (szelektív edényb�l) elszállítása páros heteken az északi város-
részben, páratlan heteken a déli városrészben csütörtöki napon történik. A szállítás folytonossága miatt 
2020.12.31. napján a déli városrészben, 2021.01.06. napján, szerdai napon az északi városrészben és 2021.01.17. 
napján, csütörtöki napon a déli városrészben kerül ürítésre a szelektív edényzet 
A csomagolási hulladék gy�jtésére alkalmas edényzetben elhelyezhet� hulladékok: 
• Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, ki-

öblített italos kartondobozok kupak nélkül. 
• M�anyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzés� flakonok, pl: tejfölös, sam-

ponos, ásványvizes, üdít�s flakonok; m�anyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, 
apróbb fémtárgyak) 

 
HÁZHOZ MEN� LOMTALANÍTÁS 

 
A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden 
negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás 
keretében a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méret� 
tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra. 
Lomtalanítási igényét a +36 70 312 30 97 telefonszámon tudja jelezni.  
 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GY�JTÉS 

A kommunális hulladék begy�jtésének napjai továbbra is hétf�n az északi városrészben, kedden a déli város-
részben, az eddig megszokott módon. 
Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, úgy többlethulladék elszállítására 
alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén. 

 
 



ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HELYEK, ÜGYFÉLKAPCSOLATI PONTOK, HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA, ELÉRHET�SÉGE: 

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

 Hétf� 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 

Hódmez�vásárhely, 
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 

 Hétf� Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Mórahalom, 
Röszkei út 34. 

07:30 – 12:00 
12:30 – 16:00 

          Zárva          Zárva 
07:30 – 12:00 
12:30 – 17:00 

07:30 – 12:00 

 
Hulladékudvar 

 Hétf� Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 
Mórahalom, 
 081/17.hrsz 

08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00 

 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GY�JTÉSI REND 
 

Hétf	 - északi városrész Kedd - déli városrész 
Ady Endre tér Bartók Béla utca 
Alkotmány utca Béke utca 
Arató utca Béke köz 
Bajcsy-Zsilinszky utca Domb utca 
Balogh páter utca Dózsa György utca 
Barmos György tér Erkel Ferenc utca 
Bástya sor Erzsébet királyné útja 
Batthyány Lajos utca Földm
ves utca 
Bethlen István utca Füzes utca 
Bercsényi utca Gyep sor 
Csend utca Iskola utca 
Dankó utca István király út déli oldala 
Deák Ferenc tér Jókai utca 
Délibáb utca Kalász utca 
Dobó utca Kertész utca 
Egyenl�ség utca Kissori út 
Honvéd utca Kisvasút utca 
Hunyadi liget Kodály Zoltán utca 
István király út északi oldala Kölcsey utca 
József Attila utca Lengyel utca 
Juhász Gyula utca Mez� utca 
Kapás utca Munkácsy Mihály utca 
Kinizsi Pál utca Nádas utca 
Kossuth park Rákóczi tér 
Köztársaság utca Remény utca 
Liszt Ferenc utca Röszkei út 
Malmos rét Sarló utca 
Mátyás király krt. Széchenyi utca 
Mikes Kelemen köz Szegedi út déli oldala 
Millenniumi sétány Szegf
 utca 
Móra Ferenc utca Sz�l� utca 
Munkás utca Szövetkezeti utca 
Nagy Imre utca Tavasz utca 
Nyár utca Tömörkény utca 
Pet�fi Sándor utca  
Radnóti Miklós utca  
Rigó utca  
Rózsa utca  
Szabadság utca  
Szántó utca  
Szécsy György utca  
Szegedi út északi oldala  
Szél utca  
Táncsics Mihály utca  
Teleki Pál utca  
Tóth Menyhért utca  
Zákányszéki út  


