
GYŰJTSÜNK EGYÜTT A KÖVETKEZŐ 8 ÉVBEN IS! 
 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

 

Tájékoztatjuk, hogy Törökbálint Város Önkormányzata által meghirdetett 

közbeszerzési eljárás során 2019. július 9-től ismét a VERTIKÁL Nonprofit 

Zrt. nyerte el a hulladékszállítási közszolgáltatási feladatok ellátását. 

 

Az idei évben lezajlott közbeszerzési eljárás eredményeként, a következőkről kívánjuk 

tájékoztatni Önt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2019. évi változásának rendjéről 
 

Társaságunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is térítésmentesen végzi a 

háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést új formában. A VERTIKÁL Közszolgáltató 

Nonprofit Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztését tűzte ki célul, annak 

érdekében, hogy a háztartásokban képződött csomagolási hulladék mennyisége minél 

magasabb arányban hasznosításra kerüljön, csökkentve ezzel a lerakóba kerülő 

hulladékmennyiséget.  

 

Az eddig megszokott zsákos szelektív hulladék begyűjtési rendszer 2019. szeptember 

30-tól megszűnik. Helyette az Önkormányzat és a Közszolgáltató által ingyenesen 

biztosított hulladékgyűjtő edény szolgál az eddig zsákban gyűjtött csomagolási 

hulladékok gyűjtésére. Az új edénybe vegyesen kerülhet elhelyezésre a szelektív 

műanyag, fém, papír, Tetra-Pak hulladék, ezzel csökkentve a műanyagzsákok számát. Az 

így képződött hulladék - elszállítást követően - automatizált válogatórendszerben kerül 

szétválasztásra, amely segíti a minél nagyobb arányú hasznosítását a hulladékoknak.  

 

A tájékoztató matricával ellátott edényzetbe együttesen az alábbi tiszta, kimosott 

csomagolási hulladékok kerülhetnek: 

 

- műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, 

joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, raschel 

zsák, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok, 

egyéb kemény műanyagok LAPOSRA 

TAPOSVA); 

- papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai 

papírhulladék, tiszta csomagolópapír); 

- Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva); 

- fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém 

konzerves doboz); 

- porcelán (pl. törött tányér). 

 

Amennyiben a szelektív hulladék matricával ellátott edényzet 

mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak 

megfelelő csomagolási hulladékoknak, úgy az az edényzet mellé 

további átlátszó zsákban is kihelyezhető. 

 

Az összegyűjtött csomagolási hulladék ezt követően 2 hetente kerül ürítésre a mellékelt 

szállítási naptárnak megfelelően.  

 

A fehér és színes üveg (pl. befőttes-, ásványvizes-, boros-, 

sörösüveg) gyűjtése a már meglévő gyűjtőpontokon történik. 

A gyűjtőpontok címe:  

1. Munkácsy M. u. 79. (Törökbálinti Polgármesteri Hivatal 

mögötti parkolóban) 

2. Baross G. u. – Bajcsy-Zs. u. találkozásánál 

3. Márta u. – Hegyalja u. sarok 

 

FONTOS: Kérjük, hogy az edényzetekbe NE helyezzen üveget! Mindig gondoljon 

arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak. Lehetőség szerint az 

újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyűjtő 

edénybe. 

 

Az utolsó zsákos csomagolási hulladék gyűjtésének időpontja a településen: 2019. 

szeptember 27.  

 

FIGYELEM! Szállítási rend változás 2019. szeptember 30-

tól az újrahasznosítható hulladékok esetében! 
 

Kéthetente 

szelektív 

hulladék 

gyűjtés 

Hulladék 

típus 

szeptember – 

október 

október – 

november 
december 

Műanyag, 

papír, fém, 

Tetra-pack 

vegyesen 

a kommunális hulladék ürítésének napján 

kéthetente 

09.30 - 10.04. 10.28 - 11.01. 12.09 - 12.13 

10.14 - 10.18. 
11.11 - 11.15. 

11.25 - 11.29. 

12.23 - 

12.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Komposztálható hulladékok gyűjtése 

 

A biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék 

gyűjtésére szolgáló edényzetbe nem keverhető. A levágott füvet 

és egyéb lágyszárú növényeket megfelelő teherbírású 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1db zsák max. 25 kg), 

illetve fás szárú növényeket (gallyak, ágak, nyesedékek) 1 méteres darabokra szabva, 

max. 2 m. hosszúságú zsinórral átkötve kötegekben összekötve szállítja el Társaságunk.  

A szelektív gyűjtőedényekkel együtt Társaságunk 2019. évre vonatkozóan 10 db 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákot díjmentesen biztosít szerződött ügyfeleinek; 

továbbá az önkormányzat - térítés ellenében – továbbra is biztosítja a zöldhulladék 

feliratú zsákot és kötöző zsinórt. 
 

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a 

közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális 

hulladék NEM kerülhet. 
 

Változatlanul gyűjtjük a lomtalanítási hulladékokat 

 

Évente egy alkalommal – március 1.- október 31. között - az ingatlantulajdonossal előre 

egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom - úgymint feleslegessé vált 

használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat - háztól történő elszállítását végezzük. 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 a megadott régiós elérhetőség egyikén jelezze a 

közszolgáltató felé. A lomtalanítás nem konténerben történik, a kihelyezhető lom 

mennyisége maximálisan 1,5m3 (a 2017. évi OHKT-ban szabályozottak alapján). 

 

FONTOS: A lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az ingatlanon 

belül, a kerítéshez közel, az előre egyeztetett időpontban. 
 

 

 

 

Ügyfélszolgálati nyitva tartás és elérhetőségek 

 

 

Régiós elérhetőségek és Időpont egyeztetés:  
 

Helyi ügyfélszolgálat 

 

Törökbálinti Polgármesteri Hivatal 
(2045 Törökbálint  Munkácsy Mihály u. 79.) 
 

Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő: 13:30 - 17:30 óráig; 
Szerda: 8:00 - 16:00 óráig; 
Péntek: 8:00 - 12:00 óráig 
 

Elérhetőség lomtalanítási időpont egyeztetés 

Telefon: 06/25/436-535 (1. menüpont)  

E-mail: dunanett@dunanett.hu 

 

 

Központi ügyfélszolgálat  

 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. Központi Ügyfélszolgálat 
(8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.)  
 
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 7:00 - 16:00; 
Kedd: 7:00 - 16:00; 
Szerda: 7:00 - 19:00; 
Csütörtök: 7:00 - 16:00; 
Péntek: 7:00 - 13:00 óráig 
 

E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu 

Telefon: 22/576-070 

 
Polgárdi, 2019. július 31.                             VERTIKÁL Nonprofit Zrt 
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