
2022. ÉVI ÜRÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
GARA



ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS ZSÁKÉRTÉKESÍTÉSI HELY: 
Cím: 6500 Baja, Tóth Kálmán utca 14/B
Nyitva tartás: 
Hétfő - Szerda: 8:00 - 12:00 és 12:30 - 16:00
Csütörtök: 7:00 - 19:00

Ügyfélszolgálatunk teljes körũ segítséget nyújt
a szolgáltatást érintő változások esetén (pl.: adásvétel
bejelentése, felhasználó változása,szolgáltatás módosítása).

Konténer rendelés: 
kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu

HULLADÉKUDVAR: 
6500 Baja, Bokodi út 10020/8 hrsz
Nyitva tartás:
Csütörtök - Péntek: 7:00 - 16:00

2022. évben szombati nyitvatartás:

ELKÜLÖNÍTETTEN
GY JTÖTT CSOMAGOLÁSI

HULLADÉK

GYŨJTÉS NAPJA:
PÁROS HETEKEN SZERDAI NAPOKON

SÁRGA FEDELES EDÉNYZETBEN, SZELEKTÍV ZSÁKBAN
ELHELYEZHETŐ HULLADÉKOK:
Papírhulladék, italos karton (újság, folyóirat, füzet, könyv,
hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva,
kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül)

M anyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET
palack, PP, HDPE jelzésũ flakonok, pl.: tejfölös, samponos,
ásványvizes, üdítős flakonok; mũanyag zacskó, háztartási
fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK:
-szerves anyagtartalmú  hulladék (konyhai és kerti zöldhulladék)
-ágnyesedéket max. 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjũ kötegekben

GY JTÉS:
-Szállítási alkalmanként tehát kizárólag a biztosított mennyiség erejéig zöld
színũ emblémás, valamint ƘkorlátlanƗ mennyiségũ megvásárolt kék színũ
zsák helyezhető ki.

Zsákok biztosítása:

KOMMUNÁLIS
HULLADÉK

ÚTMUTATÓ

ELÉRHETŐSÉGEINK
Telefon: +36-79/524-821 

E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

www.fbhnpkft.hu

GYŨJTÉS NAPJA: SZERDA

HULLADÉK KIHELYEZÉSÉNEK MÓDJA: 

Gyũjtés napján legkésőbb reggel 6:00 óráig
közterületen, a begyũjtést végző munkatársaink
által könnyen megközelíthető módon

Többlethulladék elszállítására alkalmas zsákot
biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon
amennyiben háztartásában nagy mennyiségben
keletkezett kommunális hulladék

HÁZHOZ MENŐ
LOMTALANÍTÁS

Díjmentesen igénybevehető évente 2
alkalommal / ingatlan.

Feltétele, hogy az ingatlantulajdonos
díjhátralékkal ne rendelkezzen. 

ELSZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK: 

A háztartásban keletkezett lom -
feleslegessé vált használati tárgyak,
eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretũ
tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve.

Lomtalanítási igényét a +36-79/524-821
telefonszámon tudja jelezni. 

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 4 db ingyenes zsák, valamint
további ƘkorlátlanƗ mennyiségũ kék színũ megvásárolt FBH-NP Nonprofit

Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető ki.
További (kék színũ) zsákok értékesítési helyeinken beszerezhetőek az

ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja által, a közszolgáltatás
számlafizetője nevére.

    1 db zsák ára: 289 Ft + Áfa, utólag az NHKV Zrt. Által került
kiszámlázásra.

    A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek.
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