Hulladékgyűjtési Rend

2022
Gyál

Kérjük, keresse ki utcáját a gyűjtési rendből minden hulladéktípus esetén külön-külön! Az Önt érintő gyűjtési naphoz
tegyen jelzést a négyzetekbe, hogy később könnyen megtalálja, melyik napon megy a gyűjtőautó az Önök utcájában!

Kommunális gyűjtési rend érvényes: 2022. január 01-től módosításig.

Kommunális Hulladékgyűjtés
Vegyes hulladék: főként a háztartásokban keletkezett nem hasznosítható, vegyesen
gyűjtött hulladék, illetve ehhez hasonló összetételű, de intézményeknél, gazdálkodó
szervezeteknél keletkezett vegyes hulladék.
A közszolgáltatást igénybe vevők köre: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
2. § (1) bekezdés 27. pontja alapján a hulladékos közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás, amely közegészségügyi okokból kötelezően igénybe veendő. A közszolgáltató
kötelezettsége, hogy valamennyi ingatlanhasználó részére a szolgáltatást nyújtsa, az
ingatlanhasználók kötelezettsége, hogy a szolgáltatást igénybe vegye: lehetővé tegye
a szolgáltatás elvégzését, a közszolgáltatás díját megfizesse. Lakatlan ingatlan esetén
a szolgáltatás szüneteltethető, ennek módjáról az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást
(ld. hátsó külső borító).
Használható edényméret: 60 literes, 110/120 literes vagy 240 literes kuka; 1100 literes
gurulós kis konténer – az edényekre éves érvényesítő matrica szükséges, amelyet az
NHKV a 2021. évi utolsó számlával várhatóan év elején postáz majd.
A gyűjtés rendszeressége: hetente 1 alkalommal az utcalista szerint hajnali indulással,
így kérjük, előző este helyezzék ki a teli edényeket az utcára.
Többlethulladék: Az edénybe az adott gyűjtési napon nem férő többlethulladékhoz
emblémás zsákot lehet vásárolni: a zsákokat az ügyfélszolgálaton (ld. hátsó külső borító) lehet átvenni igény szerint, a zsákokról a számlát az NHKV fogja küldeni postán.

Ne felejtse el felragasztani kukájára a
postán kapott matricáját 2022. március 25-ig!
Mi kerülhet a vegyes hulladékba?
vegyes háztartási hulladék, így például:
zsíros, ételmaradékos papír, műanyag vagy
egyéb csomagolás

Mi nem kerülhet a vegyes hulladékba?
hasznosítható hulladék (papír, műanyag,
fém);

kerti zöldhulladék;
nem újrahasznosítható műanyag:
építési és bontási hulladék;
PVC, kis mennyiségben polisztirol, folpack,
celofán, egyszer használatos több anyagból
folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok, amelyek veszélyeztetik a gyűjkészült kávés poharak (papír fóliabéléssel),
hőpapír, használt pelenka, papír zsebkendő,
tést végzők vagy mások testi épségét, életét
textilhulladék, kávézacc, egyéb száraz, darabos szerves hulladék (pl. ételmaradék, csont)
elhullott állati tetemek
stb.
Amennyiben ezen hulladékokat mégis a kommunális kukában helyezzük el, úgy a közszolgáltató a
hulladék elszállítását megtagadhatja.

Lomtalanítási információ: a heti gyűjtési napok alatti dátumokra a felettük lévő kommunális utcalista utcáiban lakók kérhetik
a lomtalanítást. A lomtalanítás napjai mindig szombati napok.

Hétfő
Balassa János u.
Balogh Ádám u.
Barackos u.
Bethlen Gábor u.
Bogáncs köz
Csalogány u.
Csokonai u.
Esze Tamás u.
Fazekas Mihály köz
Fazekas Mihály u.
Fecske u.
Gárdonyi Géza köz
Gárdonyi Géza u.
Gerle tér
Görgey Artúr u.
Hársfa u.
Határ út
Hóvirág u.
Ibolya u.
Ilona u.
Irányi Dániel u.
Jókai Mór u.
Kacsóh Pongrác u.
Katona József u.
Kazinczy u.
Kőrösi út
Lejtő u.
Liliom u.
Mátyás király u.
Molnár Ferenc u.
Móra Ferenc u.
Muskátli u.
Nefelejcs u.
Névtelen u.
Nyár u.
Ősz u.

Kedd
Pacsirta u.
Piroska u.
Radnóti u.
Rigó u.
Rodostói u.
Rozmaring u.
Rózsa u.
Szabó Ervin u.
Szegfű u.
Szilvás u.
Szondi u.
Tavasz u.
Tél u.
Thököly u.
Tinódi u.
Tulipán u.
Vak Bottyán u.
Vasút u. (A Kőrösi út és a
vasút között)
Viola u.
Virág u.

Lomtalanítás
2022. március 5., szombat
2022. április 9., szombat
2022. május 14., szombat
2022. június 18., szombat
2022. július 23., szombat
2022. augusztus 27., szombat
2022. október 1., szombat

Ady Endre u.
Arany János u.
Csontos József u.
Deák Ferenc u.
Dobó Katica u.
Egressy Béni köz
Egressy út
József Attila u.
Kossuth Lajos u. (a Vecsési
útig)
Pesti út
Rákóczi Ferenc u.
Somogyi Béla u.
Széchenyi u.
Szent István tér
Szent István u.
Táncsics Mihály u.
Venyige köz

Lomtalanítás
2022. március 12., szombat
2022. április 16., szombat
2022. május 21., szombat
2022. június 25., szombat
2022. július 30., szombat
2022. szeptember 3., szombat
2022. október 8., szombat

Szerda
Árpád u.
Akácfa u.
Árpád vezér tér
Bánki Donát köz
Bánki Donát u.
Bercsényi Miklós u.
Bocskai István u.
Budai Nagy Antal u.
Damjanich János u.

Lomtalanítási rend érvényes: 2022. március 1- október 31.
Dankó Pista u.
Dózsa György u.
Dózsa major
Gábor Áron u.
Károlyi Mihály u.
Kossuth Lajos u.(Vecsési úttól)
Lehel utca
Liszt Ferenc u.
Magyar u.
Mária u.
Mikszáth Kálmán u.
Munkás u.
Patak u.
Petőfi Sándor u.
Rádióleadó u.
Szövetkezet u.
Tóth Árpád u.
Vecsési út
Wesselényi u.
Zrínyi Miklós u.

Lomtalanítás

2022. március 19., szombat
2022. április 23., szombat
2022. május 28., szombat
2022. július 2., szombat
2022. augusztus 6., szombat
2022. szeptember 10., szombat
2022. október 15., szombat

Csütörtök
Aradi u.
Babits Mihály u.
Bajcsy-Zsilinszky u.
Benedek Elek u.
Berzsenyi Dániel u.
Besztercei u.
Bozsik u.
Brassói köz
Brassói u.

Gesztenye u.
Iglói u.
Jálics-Holdas
Juhász Gyula köz
Juhász Gyula u.
Kálvin tér
Kassai u.
Kinizsi u.
Kis Szélső u.
Kiskomáromi u.
Kodály Zoltán u.
Kolozsvári u.
Komáromi u.
Kós Károly u.
Kosztolányi Dezső u.
Könyves Kálmán u.
Krúdy Gyula köz
Krúdy Gyula u.
Mikes Kelemen u.
Móricz Zsigmond u.
Munkácsy Mihály u.
Nagy László u.
Pipacs u.
Pozsonyi u.
Puskás u.
Szélső u.
Temesvári u.
Tompa Mihály u.
Váci Mihály u.
Váradi u.
Wass Albert u.

Lomtalanítás
2022. március 26., szombat
2022. április 30., szombat
2022. június 4., szombat
2022. július 9., szombat
2022. augusztus 13., szombat
2022. szeptember 17., szombat
2022. október 22., szombat

Péntek

Bacsó Béla u.
Apáczai Csere János u.
Bartók Béla köz
Bartók Béla u.
Báthory köz
Báthory u.
Bem József u.
Déryné u.
Erdőalja u.
Erdősor u. (Kisfaludy utcáig)
Erdősor u. (Kisfaludy utcától)
Erkel Ferenc u.
Fácános dűlő
Fundy út
Gorcsev Iván u. (csak Akácliget
Log. Kp.)
Gyál-Némediszőlő
Heltai Jenő u.
Hunyadi János u.
Karinthy Frigyes u.
Kisfaludy köz
Kisfaludy u.
Klapka György u.
Kölcsey u.
Madách Imre u.
Pepco út
Stromfeld u.
Toldi Miklós u.
Újvilág u.
Vállalkozó u.
Vasút u. (Bacsó B. és Kisfaludy
utca végéig)
Vasút u. (Kisfaludy és Madách
utca végéig)
Vörösmarty u.

Lomtalanítás

2022. április 2., szombat
2022. május 7., szombat
2022. június 11., szombat
2022. július 16., szombat
2022. augusztus 20., szombat
2022. szeptember 24., szombat
2022. október 29., szombat

Házhoz Rendelt
Lomtalanítás
A lom: A háztartásokban keletkezett, a kommunális hulladék kategóriájába nem sorolható nagy darabos hulladékot jelenti. Így például bútort, műanyag kerti bútort,
fotelt, vödröt stb.
Megrendelhető: az ügyfélszolgálat elérhetőségein (ld. hátsó külső borító) a további
egyeztetések miatt az elérhetőségeik megadásával legalább 2 héttel az utcalista szerint
meghatározott napok közül kiválasztott időpont előtt.
A szolgáltatás igénybevételére jogosult: Minden aktív szerződéssel rendelkező és
hulladékszállítási díjat fizető ingatlantulajdonos, akinek nincs hulladékszállítási-díj
hátraléka, nem szünetelteti a szolgáltatást a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó
kivételével, azaz csak magánszemély ingatlanhasználó, hiszen ez lakossági szolgáltatás. A jogosultság feltételeinek meglétét az ügyfélszolgálat munkatársai az igénylés
során ellenőrzik.
A gyűjtés rendszeressége: évente egy alkalommal díjmentesen igényelhető maximálisan 3 m3 mennyiségig. A szolgáltatás minden évben március 1-október 31. között
szombati napokon történik, a gyűjtési körzetek számára kijelölt 7 szombati alkalom
közül az ügyfél által kiválasztott napon. (ld. lomtalanítási időpontok).
A hulladékok kizárólag az ingatlan telekhatárán belül, kapun belül, de a kapu
közelében helyezhetők el, közterületre hulladék nem kerülhet.
Többlethulladék: Ha a maximális mennyiségnél több lom kerül kirakodásra, a szolgáltató a megrendelt szolgáltatást megtagadja. A többlet lomok elszállítását az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként tudják megrendelni akár erre szakosodott
vállalkozóktól.
Jelentkezni legalább 2 héttel az utcalista szerinti időpont előtt e-mailen és telefonon is lehet:
vevoszolgalat@fcc-group.hu
06 29 540 265

Mi kerülhet a lom közé?
nagy darabos hulladék, amely a heti rendszeres vegyes háztartási hulladékkal nem szállítható el, így pl.
- bútordarabok,
- ágy, matrac, szekrény,
- bútorlap,
- nagyobb edények,
- vödrök,
- redőny lamellák,
- PVC csövek stb.

Mi nem kerülhet a lom közé?
háztartási hulladék;
hasznosítható hulladék (papír, műanyag,
fém);
kerti zöldhulladék;
építési és bontási hulladék; föld, hamu;
folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok, amelyek veszélyeztetik a gyűjtést végzők vagy mások testi épségét, életét;
ipari-mezőgazdasági tevékenységből származó hulladék
síküveg, gépjármű roncs, alkatrész, karos�szériaelemek;
veszélyes hulladékok: festékek, növényvédő
szerek, elektronikai hulladékok, akkumulátorok, elemek, gyógyszer, fáradt olaj stb.

FIGYELEM! VÁLTOZÁS AZ UTCALISTÁBAN! LEHET, HOGY AZ ÖNÖK UTCÁJA IS ÁTKERÜLT MÁSIK GYŰJTÉSI NAPRA. Kérjük, figyelmesen nézze át a listát, keresse ki az utcáját, emlékeztetőnek jelölje meg a gyűjtési

Szelektív Hulladékgyűjtés
Újrahasznosítható hulladék: újrahasznosítható papír, műanyag, fém
italos doboz hulladékok.
A szolgáltatás igénybevételére jogosult:
minden aktív szerződéssel rendelkező és hulladékszállítási díjat fizető
ingatlantulajdonos, aki nem szünetelteti a szolgáltatást a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó kivételével, azaz csak magánszemély
ingatlanhasználó, hiszen ez lakossági szolgáltatás. A jogosultság feltételeinek meglétét az ügyfélszolgálat munkatársai az igénylés során
ellenőrzik. A szelektív edényre nem kell éves érvényesítő matrica.
A gyűjtés rendszeressége: havonta 1 alkalommal az utcalista szerint a
sárga szelektív gyűjtő edényekben kihelyezve.
Többlethulladék: az újrahasznosítható anyagokból a többlethulladékot bármely átlátszó zsákban a sárga kuka mellé a megfelelő napon
ki lehet helyezni elszállításra. (A zöldhulladék feliratú átlátszó zsákot
célszerű inkább a zöldhulladékra felhasználni majd. Ide bármely átlátszó zsák megteszi.) A többlethulladék csak lakossági, 2-3 zsáknyi
mennyiségben hozható el. A kis boltok, üzletek, vállalkozások szelektív hulladéka nem magánszemély ingatlanhasználó hulladéka (ld.
előző pont a jogosultságról), nem tartozik a közszolgáltatás hatálya
alá. Kérdés esetén, kérjük, forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz.
Mi kerülhet a szelektív hulladékba?
tiszta papír hulladék, könyvek, füzetek (spirálkötés nélkül!), kartondobozok,
PET palackok, egyéb PET jelzésű
műanyag hulladékok (pl. tisztára mosott egyszer használatos ételes dobozok),
tisztára kiöblített tejfölös, joghurtos
poharak, külön a fém fóliájuk, egyéb
PP jelzésű műanyag hulladék,
HDPE, LDPE jelzésű kiöblített illatszeres, tisztítószeres műanyag flakonok;
fém italos dobozok és gáztalanított
fém dezodoros palackok, alufólia,
társított italos kartonok, tejesdobozok

Mi nem kerülhet a szelektív hulladékba?
nem
hasznosítható
műanyagok: PVC, V, PS és egyéb jelzésű
műanyag;
ételmaradékkal,
zsírral,
olajjal
szennyezett csomagolás (pl. a pizzásdoboz zsíros fele);
hőpapír, folpack, celofán, egyszer
használatos kávés pohár (papír fóliabéléssel)
háztartási hulladék;
kerti zöldhulladék;
építési és bontási hulladék;
folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok, amelyek veszélyeztetik a gyűjtést végzők vagy
mások testi épségét, életét

Hétfő

Balassa János u.
Barackos u.
Bogáncs köz
Csokonai u.
Hársfa u.
Hóvirág u.
Ibolya u.
Ilona u.
Irányi Dániel u.
Kőrösi út
Lejtő u.
Liliom u. (Pesti útig)
Mátyás király u. (Pesti útig)
Móra Ferenc u.
Muskátli u.
január 24.
Nefelejcs u.
február 21.
Névtelen u.
március 21.
Nyár u.
április 18.
Ősz u.
május 16.
Piroska u.
június 13.
Rozmaring u.
július 11.
Rózsa u.
augusztus 8.
Szegfű u.
szeptember 5.
Szilvás u.
október 3.
Szondi u.
október 31.
Tavasz u.
november 28.
Tél u.
december 26.
Tinódi u.
Tulipán u. (Pesti útig)
Vak Bottyán u.
Vasút u.(A Kőrösi út és a
vasút között)
Viola u.

Kedd

Ady Endre u.
Csontos József u.
Deák Ferenc u.
Egressy Béni köz
Egressy út
Kossuth Lajos u.
(a Vecsési útig)
Táncsics Mihály u.
Venyige köz

Csütörtök

január 25.
február 22.
március 22.
április 19.
május 17.
június 14.
július 12.
augusztus 9.
szeptember 6.
október 4.
november 1.
november 29.
december 27.

Szerda
Árpád u.
Árpád vezér tér
Bercsényi Miklós u.
Bocskai István u.
Damjanich János u.
Károlyi Mihály u.
Zrínyi Miklós u.

január 26.
február 23.
március 23.
április 20.
május 18.
június 15.
július 13.
augusztus 10.
szeptember 7.
október 5.
november 2.
november 30.
december 28.

Aradi u.
Bajcsy-Zsilinszky u.
Gesztenye u.
Iglói u.
Kálvin tér
Kassai u.
Kinizsi u.
Kiskomáromi u.
Kolozsvári u.
Komáromi u.
Mikes Kelemen u.
Munkácsy Mihály u.
Pozsonyi u.
Temesvári u.
Váradi u.

január 27.
február 24.
március 24.
április 21.
május 19.
június 16.
július 14.
augusztus 11.
szeptember 8.
október 6.
november 3.
december 1.
december 29.

Péntek

Bacsó Béla u.
Bartók Béla köz
Bartók Béla u.
Báthory köz
Báthory u.
Déryné u.
Erdőalja u.
Erdősor u.
(Kisfaludy utcáig)
Erkel Ferenc u.
Hunyadi János u.
Klapka György u.
Toldi Miklós u.
Vállalkozó u.
Vasút u.
(Bacsó B. és Kisfaludy
utca végéig)

január 28.
február 25.
március 25.
április 22.
május 20.
június 17.
július 15.
augusztus 12.
szeptember 9.
október 7.
november 4.
december 2.
december 30.

napot, mindig ezen a napon érkezik majd Önökhöz a gyűjtő autó. Kérjük, a hulladékot a megfelelő gyűjtési napot megelőző este szíveskedjenek kihelyezni. Ami nem fér a sárga kukába, azt kérjük 1-2 átlátszó zsákban mellé tenni.

Hétfő

Balogh Ádám u.
Bethlen Gábor u.
Csalogány u.
Esze Tamás u.
január 10.
Fazekas Mihály köz
február 7.
Fazekas Mihály u.
március 7.
Fecske u.
április 4.
Gárdonyi Géza köz
május 2.
Gárdonyi Géza u.
május 30.
Gerle tér
június 27.
Görgey Artúr u.
július 25.
Határ út
augusztus 22.
Jókai Mór u.
szeptember 19.
Kacsóh Pongrác u.
október 17.
Katona József u.
november 14.
Kazinczy u.
december 12.
Liliom u. (Jókai utcáig)
Mátyás király u.
(Pesti és Határ út közt)
Molnár Ferenc u.
Pacsirta u.
Radnóti u.
Rigó u.
Rodostói u.
Szabó Ervin u.
Thököly u.
Tulipán u. (Jókai utcáig)
Virág u.

Kedd

Arany János u.
Dobó Katica u.
József Attila u.
Pesti út
Rákóczi Ferenc u.
Somogyi Béla u.
Széchenyi u.
Szent István tér
Szent István u.

január 11.
február 8.
március 8.
április 5.
május 3.
május 31.
június 28.
július 26.
augusztus 23.
szeptember 20.
október 18.
november 15.
december 13.

Szerda
Akácfa u.
Bánki Donát köz
Bánki Donát u.
Budai Nagy Antal u.
Dankó Pista u.
Dózsa György u.
Dózsa major
Gábor Áron u.
Kossuth Lajos u.
(Vecsési úttól)
Lehel utca
Liszt Ferenc u.
Magyar u.
Mária u.
Mikszáth Kálmán u.
Munkás u.
Patak u.
Petőfi Sándor u.
Rádióleadó u.
Szövetkezet u.
Tóth Árpád u.
Vecsési út
Wesselényi u.

január 12.
február 9.
március 9.
április 6.
május 4.
június 1.
június 29.
július 27.
augusztus 24.
szeptember 21.
október 19.
november 16.
december 14.

Péntek

Apáczai Csere János u.
Bem József u.
Erdősor u.
január 14.
(Kisfaludy utcától)
február 11.
Fácános dűlő
március 11.
Fundy út
április 8.
Gorcsev Iván u.
május 6.
(csak Akácliget Log. Kp.)
június 3.
Gyál-Némediszőlő
július 1.
Heltai Jenő u.
július 29.
Karinthy Frigyes u.
augusztus 26.
Kisfaludy köz
szeptember 23.
Kisfaludy u.
október 21.
Kölcsey u.
november 18.
Madách Imre u.
december 16.
Pepco út
Stromfeld u.
Újvilág u.
Vasút u.
(Kisfaludy és Madách utca végéig)
Vörösmarty u.

LAKOSSÁGI
ÜVEGGYŰJTŐ
KONTÉNER
Háztartási üveg elkülönített
gyűjtésére Gyál város lakossága
számára gyűjtőkonténer került
kihelyezésre az FCC külső parkolójában
(2360 Gyál, Kőrösi út 53. Gyál
külterület felsőpakonyi út
mentén).

Csütörtök

Babits Mihály u.
Benedek Elek u.
Berzsenyi Dániel u.
Besztercei u.
Bozsik u.
Brassói köz
Brassói u.
Jálics-Holdas
Juhász Gyula köz
Juhász Gyula u.
Kis Szélső u.
Kodály Zoltán u.
Kós Károly u.
Kosztolányi Dezső u.

Könyves Kálmán u.
Krúdy Gyula köz
Krúdy Gyula u.
Móricz Zsigmond u.
Nagy László u.
Pipacs u.
Puskás u.
Szélső u.
Tompa Mihály u.
Váci Mihály u.
Wass Albert u.

január 13.
február 10.
március 10.
április 7.
május 5.
június 2.
június 30.
július 28.
augusztus 25.
szeptember 22.
október 20.
november 17.
december 15.

Mi kerülhet az
üveggyűjtő konténerbe?
kizárólag tisztára mosott,
víztiszta és színes öblös
üvegek kupak és tető nélkül.

Mi nem kerülhet az
üveggyűjtő konténerbe?
síküveg, pl. ablaktábla,
kommunális hulladék, lom,
karton, műanyag hulladék,
egyéb veszélyes vagy nem
veszélyes hulladék

Zöldulladékgyűjtés
Kerti zöldhulladék:
falevelek, avar, nyesedék a zöldhulladékgyűjtésre rendszeresített
zsákban, gallyak, 10 cm-nél nem vastagabb, 1 méternél nem hosszabb
ágak kötegelve.
A szolgáltatás igénybevételére jogosult:
minden aktív szerződéssel rendelkező és hulladékszállítási díjat fizető
ingatlantulajdonos, aki nem szünetelteti a szolgáltatást a gazdálkodó
szervezet ingatlanhasználó kivételével, azaz csak magánszemély ingatlanhasználó, hiszen ez lakossági szolgáltatás. A jogosultság feltételeinek meglétét az ügyfélszolgálat munkatársai ellenőrizhetik.
Mi kerülhet a zöldhulladékba?

falevél,
nyesedék,
levágott fű,
elszáradt növényi részek,
gallyak,
10 cm-nél nem vastagabb ágak kötegelve

Mi nem kerülhet a zöldhulladékba?

hasznosítható vagy nem hasznosítható egyéb hulladék: fa tárgyak,
fém, műanyag, háztartási hulladék,
építési és bontási hulladék, veszélyes
hulladék, ételmaradék, konyhai hulladék, tojáshéj;
folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok, amelyek veszélyeztetik a gyűjtést végzők vagy
mások testi épségét, életét

Gyűjtési gyakoriság:
évente április 1-november 30. között kéthetente a gyűjtési naptár utcalistája szerint. Az ingatlanonként elszállítható zöldhulladék men�nyisége 1 m3-nyi, azaz nagyjából 10 zsáknyi mennyiségre korlátozódik alkalmanként (zsákos és kötegelt együttesen értve).
Többlethulladék:
az éves zöldhulladékos zsákmennyiségen felül emblémás zöldhulladékgyűjtő zsákokat igény szerint vásárolhatnak néhány helyi üzletben (betűrendben):
- Csillag ABC Gyál, Bacsó Béla u. 53.
- Élelmiszerbolt Gyál, Kőrösi út 84-86.
		
(a Kőrösi Udvar mellett, az edzőterem alatt)
- Gazdák Boltja Gyál, Vecsési út 59.
		
(a Vecsési úti gyógyszertárral szemben)

Kedd

Hétfő

Balassa János u.
Barackos u.
Bogáncs köz
Csokonai u.
Hársfa u.
Hóvirág u.
Ibolya u.
Ilona u.
Irányi Dániel u. április 4.
április 18.
Kőrösi út
május 2.
Lejtő u.
május 16.
Liliom u.
május 30.
(Pesti útig)
Mátyás király u. június 13.
június 27.
(Pesti útig)
július 11.
Móra Ferenc u.
július 25.
Muskátli u.
augusztus 8.
Nefelejcs u.
augusztus 22.
Névtelen u.
szeptember 5.
Nyár u.
szeptember 19.
Ősz u.
október 3.
Piroska u.
október 17.
Rozmaring u.
október 31.
Rózsa u.
november 14.
Szegfű u.
november 28.
Szilvás u.
Szondi u.
Tavasz u.
Tél u.
Tinódi u.
Tulipán u. (Pesti útig)
Vak Bottyán u.
Vasút u.
(A Kőrösi út és a vasút között)

Viola u.

Ady Endre u.
Csontos József u.
Deák Ferenc u.
Egressy Béni köz
Egressy út
Kossuth Lajos u.
(a Vecsési útig)
Táncsics Mihály u.
Venyige köz

április 5.
április 19.
május 3.
május 17.
május 31.
június 14.
június 28.
július 12.
július 26.
augusztus 9.
augusztus 23.
szeptember 6.
szeptember 20.
október 4.
október 18.
november 1.
november 15.
november 29.

Szerda
Árpád u.
Árpád vezér tér
Bercsényi Miklós u.
Bocskai István u.
Damjanich János u.
Károlyi Mihály u.
Zrínyi Miklós u.

április 6.
április 20.
május 4.
május 18.
június 1.
június 15.
június 29.
július 13.
július 27.
augusztus 10.
augusztus 24.
szeptember 7.
szeptember 21.
október 5.
október 19.
november 2.
november 16.
november 30.

Csütörtök

Aradi u.
Bajcsy-Zsilinszky u.
Gesztenye u.
Iglói u.
Kálvin tér
Kassai u.
Kinizsi u.
Kiskomáromi u.
Kolozsvári u.
Komáromi u.
Mikes Kelemen u.
Munkácsy Mihály u.
Pozsonyi u.
Temesvári u.
Váradi u.

Péntek

Bacsó Béla u.
Bartók Béla köz
Bartók Béla u.
Báthory köz
Báthory u.
Déryné u.
Erdőalja u.
Erdősor u.
(Kisfaludy utcáig)
Erkel Ferenc u.
Hunyadi János u.
Klapka György u.
Toldi Miklós u.
Vállalkozó u
Vasút u.

(Bacsó B. és Kisfaludy utca
végéig)

április 7.
április 21.
május 5.
május 19.
június 2.
június 16.
június 30.
július 14.
július 28.
augusztus 11.
augusztus 25.
szeptember 8.
szeptember 22.
október 6.
október 20.
november 3.
november 17.
december 1.
április 8.
április 22.
május 6.
május 20.
június 3.
június 17.
július 1.
július 15.
július 29.
augusztus 12.
augusztus 26.
szeptember 9.
szeptember 23.
október 7.
október 21.
november 4.
november 18.
december 2.

Hétfő

Balogh Ádám u.
Bethlen Gábor u.
Csalogány u.
április 11.
Esze Tamás u.
április 25.
Fazekas Mihály köz
május 9.
Fazekas Mihály u.
május 23.
Fecske u.
június 6.
Gárdonyi Géza köz
június 20.
Gárdonyi Géza u.
július 4.
Gerle tér
július 18.
Görgey Artúr u.
augusztus 1.
Határ út
augusztus 15.
Jókai Mór u.
augusztus 29.
Kacsóh Pongrác u.
szeptember 12.
Katona József u.
szeptember 26.
Kazinczy u.
október 10.
Liliom u. (Jókai utcáig) október 24.
Mátyás király u.
november 7.
(Pesti és Határ út közt) november 21.
Molnár Ferenc u.
Pacsirta u.
Radnóti u.
Rigó u.
Rodostói u.
Szabó Ervin u.
Thököly u.
Tulipán u. (Jókai utcáig)
Virág u.

Kedd

Arany János u.
Dobó Katica u.
József Attila u.
Pesti út
Rákóczi Ferenc u.
Somogyi Béla u.
Széchenyi u.
Szent István tér
Szent István u.

április 12.
április 26.
május 10.
május 24.
június 7.
június 21.
július 5.
július 19.
augusztus 2.
augusztus 16.
augusztus 30.

Szerda

Akácfa u.
Bánki Donát köz
Bánki Donát u.
Budai Nagy Antal u.
Dankó Pista u.
Dózsa György u.
Dózsa major
Gábor Áron u.
Kossuth Lajos u.
(Vecsési úttól)
Lehel utca
Liszt Ferenc u.
Magyar u.
Mária u.
Mikszáth Kálmán u.
Munkás u.
Patak u.
Petőfi Sándor u.
Rádióleadó u.
Szövetkezet u.
Tóth Árpád u.
Vecsési út
Wesselényi u.

szeptember 13.
szeptember 27.
október 11.
október 25.
november 8.
november 22.

április 13.
április 27.
május 11.
május 25.
június 8.
június 22.
július 6.
július 20.
augusztus 3.
augusztus 17.
augusztus 31.
szeptember 14.
szeptember 28.
október 12.
október 26.
november 9.
november 23.

Péntek

Apáczai Csere János u.
Bem József u.
április 15.
Erdősor u.
április 29.
(Kisfaludy utcától)
május 13.
Fácános dűlő
május 27.
Fundy út
június 10.
Gorcsev Iván u.
(csak Akácliget Log. Kp.) június 24.
július 8.
Gyál-Némediszőlő
július 22.
Heltai Jenő u.
augusztus 5.
Karinthy Frigyes u.
augusztus 19.
Kisfaludy köz
szeptember 2.
Kisfaludy u.
szeptember 16.
Kölcsey u.
szeptember 30.
Madách Imre u.
október 14.
Pepco út
október 28.
Stromfeld u.
november 11.
Újvilág u.
november 25.
Vasút u.
(Kisfaludy és Madách utca végéig)
Vörösmarty u.

Csütörtök

Babits Mihály u.
Benedek Elek u.
Berzsenyi Dániel u.
Besztercei u.
Bozsik u.
Brassói köz
Brassói u.
Jálics-Holdas
Juhász Gyula köz
Juhász Gyula u.
Kis Szélső u.
Kodály Zoltán u.
Kós Károly u.
Kosztolányi Dezső u.

Könyves Kálmán u.
Krúdy Gyula köz
Krúdy Gyula u.
Móricz Zsigmond u.
Nagy László u.
Pipacs u.
Puskás u.
Szélső u.
Tompa Mihály u.
Váci Mihály u.
Wass Albert u.

április 14.
április 28.
május 12.
május 26.
június 9.
június 23.
július 7.
július 21.
augusztus 4.
augusztus 18.
szeptember 1.
szeptember 15.
szeptember 29.
október 13.
október 27.
november 10.
november 24.

Zsák a
zöldhulladékgyűjtéshez:
A zöldhulladékgyűjtő zsák:
1. a zöldhulladék csak FCC emblémás, lebomló
zsákokban helyezhető ki, kivéve természetesen a
kötegelt gallyak, amiket továbbra sem kell zsákba
tenni. A zsákok egyszer használatosak, a gyűjtést
végzők nem adhatják vissza.
2. az FCC ingatlanonként és naptári évenként 50
db szabványos lebomló zsákot biztosít az éves
zöldhulladékos szezonra, melyet a közszolgáltatást
igénybe vevő, a rendszerben nyilvántartott ingatlantulajdonosok a személyes ügyfélszolgálaton (ld.
hátsó külső borító) vagy az alábbi zsákosztási időpontokban vehetnek át a Nevelési Tanácsadóban
(Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44.):
- 2022. március 19. szombat, 8-tól 17 óráig
- 2022. március 25. péntek, délután 13-tól 18 óráig
- 2022. április 22. péntek délután 13-tól 18 óráig

FIGYELEM! VÁLTOZÁS AZ UTCALISTÁBAN!
LEHET, HOGY AZ ÖNÖK UTCÁJA IS ÁTKERÜLT
MÁSIK GYŰJTÉSI NAPRA.
Kérjük, figyelmesen nézze át a listát, keresse ki az
utcáját, emlékeztetőnek jelölje meg a gyűjtési napot. Mindig ezen a napon érkezik majd Önökhöz a
gyűjtő autó. Kérjük, a hulladékot a megfelelő gyűjtési napot megelőző este szíveskedjenek kihelyezni
az erre a célra rendszeresített, FCC emblémával
ellátott, lebomló zsákokban. A 10 cm-nél nem vastagabb ágakat, gallyakat maximum 1 méteres darabokra vágva, kötegelve kell kihelyezni.
ELSZÁRADT KARÁCSONYFÁK GYŰJTÉSÉNEK IDŐPONTJA:

GYÁL-LIGET: 2022.01.15.
GYÁL-SZŐLŐ: 2022.01.22.

A NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKÉRT KÖVESSE FACEBOOK OLDALUNKAT: @fccmagyarorszag
KEDVEZMÉNYEK GYÁL LAKOSAI SZÁMÁRA:
Gyáli ingatlantulajdonos, szerződött ügyfél, ha nincs tartozása, naptári évenként kedvezményesen leadhat hulladékot az FCC Magyarország Kft. gyáli hulladékkezelő központjában az alábbiak szerint:

200 kg kommunális hulladékot vagy lomot kedvezményesen, csak az állam felé befizetendő járulékot megtérítve 1200 Ft+ áfa áron hozhat a gyáli
hulladéklerakóra

1000 kg tiszta építési törmeléket csak az állam felé
befizetendő járulékot megtérítve 6000 Ft+ áfa áron
hozhat a gyáli hulladéklerakóra

100 kg zöldhulladékot díjmentesen adhat le a
komposztáló üzemben.

Az efölötti mennyiséget az FCC Magyarország Kft. mindenkor érvényes kapuáron veszi át.
A 65 év feletti gyáli lakosok a Polgármesteri Hivatalban díjfizetés alóli mentességet kérhetnek az erre vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
telefon + üzenetrögzítő: 		
+36 29 540 265 – Kérjük, csak egyszer hagyjon üzenetet az elérhetőségeinek megadásával. Vissza fogjuk Önt hívni, amint tudjuk.
fax: 				
+36 29 540 251
e-mail: 				vevoszolgalat@fcc-group.hu
postacím: 			
2360 Gyál, Kőrösi út 53.
SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
ideje 				
helye
hétfő 8-20 óráig		
FCC Magyarország Kft. székhelye (Gyál, Kőrösi út 53.)
kedd 9-11 óráig
Arany János Közösségi Ház (Gyál, Kőrösi út 118-120.)
Kérjük, látogassák meg honlapunkon a közszolgáltatás menüpontot: www.fcc-group.hu és kövessenek minket Facebookon: https://www.facebook.com/fccmagyarorszag/
Partnerünk:

