
  
 

Módosított szelektív hulladéktároló edény átadás-átvétel 

 
Tekintettel a járványügyi korlátozások meghosszabbítására, a lakosok és 

munkatársaink biztonsága érdekében a szelektív hulladéktároló edények átadás-

átvételének időpontjai is módosultak. A február végére és március elejére ígért 

hétvégi átadások megtörténtek, a korlátozások enyhülésével reméljük, hogy az 

alábbi időpontokban mindenki más is átveheti majd a sárga-kék hulladékgyűjtőket. A 

feltüntetett területeken kívüli utcákban az átadás az eredeti időpontban esedékes. 

 

A módosított időpontok: 

 

 2021. április 17, 10.00 és 15.00 óra között 

Átadási pont: Budai út, Kalász Suli parkoló 

Az osztásban résztvevők: Budai út, Batsányi utca, Jókai utca, Táncsics utca, Vasút 

sor lakói. 

 

 2021. április 18, vasárnap, 10.00 és 15.00 óra között 

Átadási pont: Csalogány utca, Temető 

Az osztásban résztvevők: Csalogány utca, Fácán köz, Fácán utca, Fecske utca, 

Galamb utca, Kőbányai utca, Pacsirta utca, Rigó utca, Sas utca lakói. 

 

 2021. április 18, vasárnap, 10.00 és 15.00 óra között 

Átadási pont: Damjanich utca- Köves utca kereszteződése 

Az osztásban résztvevők: Búzavirág utca, Damjanich utca, Holló utca, Köves utca, 

Kövirózsa utca, Mély utca lakói. 

  

 2021. április 24, szombat, 10.00 és 15.00 óra között 

Átadási pont: Erdőhát utca- Hegyalja utca kereszteződés 

Az osztásban résztvevők: Bánya utca, Barbara köz, Bokros köz, Bokros utca, Boróka 

köz, Bozót utca, Dolina utca, Domb utca, Dombhát utca, Erdőhát utca, Hegyalja utca, 

Iparos utca, Kakukkfű köz, Kamilla utca, Kert utca, Klisovácz utca, Lejtő utca, 

Levendula utca, Liget köz, Liget utca, Lugas utca, Menta köz, Orom utca, Pomázi 

utca, Prés utca, Puttony utca, Som utca, Szőlő utca, Szőlőskert utca, Taván utca, 

Telkes utca, Vincellér utca lakói 

 

 2021, április 25, vasárnap, 10.00 és 15.00 óra között 

Átadási pont: Sugár utca- Kálvária utca kereszteződés 

Az osztásban résztvevők: Berdó utca, Fenyves utca, Galagonya utca, Gyümölcs utca 

Gyümölcs köz, Kálvária utca, Keskeny utca, Kominka köz, Mandulás utca, Meggy 

utca, Sugár utca, Toboz utca, Tücsök utca lakói. 
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 2021. május 2, vasárnap, 10.00 és 15.00 óra között 

Átadási pont: Máli Péter utca- Szent László utca kereszteződés 

Az osztásban résztvevők: Arany János utca, Árpád utca, Árvácska utca, Béke 

sétány, Bimbó utca, Ciklámen utca, Deák Ferenc utca, Hajnalka utca, Kolónia utca, 

Kossuth Lajos utca, Kovács Lajos utca, Liliom utca lakói. 

 

 2021. május 8, szombat 

Átadási pont: Máli Péter utca- Szent László utca kereszteződés 

Az osztásban résztvevők: Máli Péter utca, Mályva utca, Mátyás király utca, Nárcisz 

utca, Nefelejcs utca, Pipacs utca, Rákóczi utca, Rózsa utca, Szegfű utca, Szent 

László köz, Szent László utca, Tövis köz, Tövis utca, Virág utca lakói. 

 

A hulladéktároló edények átvételére a fentiekben megjelölt napokon és 

helyszíneken van lehetőség. Amennyiben valaki nem tudná a kijelölt 

alkalommal átvenni a szelektív hulladékgyűjtő edényeket, annak a Lenfonó 

gyár területén található Hulladékudvar (Klinger Henrik utca) nyitvatartási 

idejében lesz erre alkalma.   

 

A hulladéktároló edényekkel egy időben vehetők át a 2021. évi 

zöldhulladékgyűjtő zsákok is, ingatlanonként 24 darab. A hulladéktároló edények 

átvételekor kérjük a járványügyi intézkedések betartását, a maszk használatát, a 1,5 

méteres védőtávolság betartását. Az egészségügyi kockázatok minimalizálása 

érdekében, kérjük, mindenki hozzon magával tollat az edénybérleti szerződés 

aláírásához; illetve az átvétel lebonyolítása alatt kérjük szíveskedjenek követni a 

helyszínen tartózkodó munkatársaink instrukciót. 

 

A 65 év feletti, szerződéssel rendelkező budakalásziak lakcímére 2021. március 4-től 

megadott munkanapokon kezdtük meg a kék és sárga hulladékgyűjtők kiszállítást. A 

65 év felettiek részére tervezett osztási ütemterv változatlan marad. Amennyiben 

az előre jelzett időpontban valaki nem tudja személyesen (vagy meghatalmazással) 

átvenni, annak később, ugyancsak a Klinger Henrik utcai Hulladékudvarban, a nyitva 

tartási időn belül lesz ez lehetséges. 

Azok a lakosok, akik az edényosztás halasztása miatt nem tudták még átvenni a 

zöldhulladék gyűjtő zsákokat, azok a zöldhulladékgyűjtési napokon május 15-ig 

bármilyen zsákban kihelyezhetik majd a zöldhulladékot. 

 

Bízunk abban, hogy a járvány megengedi, hogy a jelzett időpontokban valóban 

kiosszuk a szelektív hulladékgyűjtőket. Esetleges kérdéseikkel forduljanak 

ügyfélszolgálatunkhoz: 06 34/600-700; ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu. 

 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

 

Budakalász, 2021. március 22. 

 

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
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