
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok: 

Kerti hulladék: 

- kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally 

- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen 

kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék 

Udvari hulladék: 

- fűrészpor, faforgács, száraz szalma 

Konyhai hulladék: 

- zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, 

élelmiszer-maradék 

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett 

anyagot. 

Ügyfélszolgálati irodáink: 

6500 Baja, Szabadság út 22.  : 79/420-609   / : 79/572-052 

6521 Vaskút, Külterület 0551/2.  : 79/524-821 / : 79/572-052 

6060 Tiszakécske, Fő u. 32.  : 30/473-5340 

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.  : 20/373-0338 / : 79/572-052 

6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.  : 63/483-956  / : 63/471-620 

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.    : 80/931-004 

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.  : 30/473-5340 / : 63/471-620 

6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.  : 77/400-063 / : 79/572-052 6300 

Kiskőrös, Árpád u. 8.  : 20/373-0338 / : 79/572-052 

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.  : 30/473-5340 

6600 Szentes, Kossuth tér 6.  : 63/400-179 

6793 Forráskút, Fő u. 72.  : 20/328-6134 

6782 Mórahalom, Röszkei út 34.  : 62/281-055 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.  : 20/328-6134

6900 Makó, Széchenyi tér 7. I/16.  : 80/820-090
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BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS 

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése minden héten, keddi napon történik. 

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyag-

tartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, il-

letve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy a 

közterületen a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a biológiailag le-

bomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll 

módunkban elszállítani. 

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 1 db ingyenes zsák, valamint további "korlátlan" mennyiségű kék színű megvásárolt 

FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető ki. 

Szükség esetén további (kék színű) zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv 

aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez 

személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával meg-

egyező: 289 Ft +ÁFA/db*), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül 

kiszámlázásra. 

*A feltüntetett ár a naptár megjelenésekor hatályos árat jelöli.

Gyűjtési alkalmanként, ingatlanonként kizárólag 1 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű kék 

színű megvásárolt FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhető ki. 

 Továbbá a lakosság részére ingatlanonként 1 m3/év zöldhulladék mennyiség díjmentesen leadható a 6900 Makó,

0141/84 hrsz. alatti hulladékudvarban.

 Amennyiben az ingatlanon nagyobb mennyiségű zöldhulladék keletkezik, annak elszállítására is biztosítunk le-

hetőséget. Igény szerinti méretben, díj ellenében konténer rendelhető Társaságunktól. Konténerrendelési igényét a

kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu címen adhatja le.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdek-

lődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik. 
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