
GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2018-BAN IS! 
 

Házhoz menő lomtalanítás 

 

Társaságunk évente egy alkalommal január 01. és december 31. közötti időszakban 

elvégzi, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett 

lom háztól történő elszállítását,  úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, 

eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű 

anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag 

bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: 

 

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási 

hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék; 

- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…); 

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 

- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-

vállalkozói tevékenységből származó hulladék. 

 

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak NE 

legyen díjhátraléka.  

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét- minimum 7 nappal a kívánt szállítási nap előtt- az 

alábbi elérhetőség egyikén jelezze a közszolgáltató felé. A lomtalanítás nem 

konténerben történik. 

FONTOS: A lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat az ingatlanán belül egy jól 

megközelíthető helyre készítse össze az előre egyeztetett időpontban.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 

Helyi ügyfélszolgálat: Törökbálint Polgármesteri Hivatal 

(2045 Törökbálint, Bajcsy Zs. u. 8.) 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő : 13:30-17:30 óráig 

Szerda: 8:00- 12:00 óráig 

Péntek: 8:00-12:00 óráig 

 

Tájékoztató a hulladékszállítás 

2018. évi rendjéről 
 

Társaságunk, az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is ellátja teljes körűen a 

közszolgáltatás keretében a kommunális és szelektív hulladékgyűjtést.  

 

Kommunális hulladékgyűjtés és szállítás napja azonos az elmúlt évivel.  

 

Az edényzet kihelyezésének időpontja: reggel 6 óráig 

 

Kérjük továbbá, a 2018-as évre szóló matrica látható helyre történő felragasztását. 

 

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése 

Havonta egy alkalommal lehetősége van az újrahasznosítható, hulladék elszállítatására az 

előre meghirdetett (a hátoldalon feltüntetett) szállítási napokon.  
 

Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 7:00 óráig megadott színű 

műanyag zsákban vagy kötegelve kihelyezi az ingatlana elé a következő elkülönítetten 

gyűjtött anyagokat: 

Sárga zsák: 

 Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok 

 Műanyag csomagoló anyagok, fóliák 

Szürke zsák: 

 Fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves) 

 Kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös tetra-pack) 

Kötegelten, dobozban: 

 Papír (újság, kartonpapír, színes papírok, hullám karton, papírzacskó) 

Zöldhulladék gyűjtése 

Egyedi jelzésű műanyag zsákban vagy kötöző zsinórral összekötve: Gallyak, ágak, 

nyesedékek 1 m-es darabokra szabva, kötegelve, max. 2 m hosszúságú zsinórral átkötve. 

Üveg hulladékok gyűjtése 

Társaságunk a településen 3 helyen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését az 

alábbi gyűjtőpontokon: 

1. Munkácsy Mihály u. 79. (A Polgármesteri Hivatal épülete mögötti parkolóban) 

2. Baross Gábor utca – Bajcsy Zsilinszky utca találkozásánál 

3. Márta utca - Hegyalja utca sarok 

 

FONTOS: Az üveggyűjtő edénybe csak az edényeken feltüntetett fajtájú üveg 

helyezhető. 

További információ: 

E-mail: info@vertikalrt.hu 

Honlap: www.vertikalzrt.hu 

Régiós elérhetőségek: 

Központ, Polgárdi: 22/576-070; penzugy@vertikalrt.hu 

Adonyi kirendeltség: 25/504-520; ugyfelszolgalat@deszolg.hu 

Törökbálinti ügyfélszolgálat: 30/788-9959; torokbalint@deszolg.hu 

http://www.vertikalzrt.hu/
mailto:torokbalint@deszolg.hu


Háztól történő szelektív hulladékgyűjtés Törökbálint területéről  

 
Pet-palack, műanyag csomagolási hulladék gyűjtése 

Gyűjtési mód: sárga zsák 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 

Fém, társított csomagolási hulladék 
Gyűjtési mód: szürke zsák 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

12 9 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14 

Papírhulladék  
Gyűjtési mód: kötegelt, dobozban 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 

 

Zöldhulladék gyűjtése 

 

Gyűjtési mód: Egyedi jelzésű műanyag zsákban vagy kötöző zsinórral összekötve: Gallyak, ágak, nyesedékek 1 m-es darabokra szabva, kötegelve, 

 max. 2 m hosszúságú zsinórral átkötve 

Körzetek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

I. körzet 

hétfői napok 

9;23 - 19 2;16;30 14;28 11;25 9;23 6;20 3;17 1;15;29 12;26 - 

II. körzet  

keddi napok 

9;23 - 20 3;17 1;15;29 12;26 10;24 7;21 4;18 2;16;30 13;27 - 

III. körzet 
szerdai napok 

9;23 - 21 4;18 2;16;30 13;27 11;25 8;22 5;19 3;17;31 14;28 - 

IV. körzet 
csütörtöki napok 

9;23 - 22 5;19 3;17;31 14;28 12;26 9;23 6;20 4;18 1;15;29 - 

V. körzet  
pénteki napok 

9;23 - 23 6;20 4;18 1;15;29 13;27 10;24 7;21 5;19 2;16;30 - 

 

 

FIGYELEM: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával, KIZÁRÓLAG a fenyőfákat szállítjuk el! 


