
 

 

  MAKÓ 

 2020. évi hulladékgyűjtés rendje 
 

 

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 2021. áprilisig) 

biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről és a kommuná-

lis hulladék elszállításáról.  

 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár) 

 

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének napja megegyezik a vegyes hulladék gyűjtésének napjával. 

2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket. 

 

 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (szelektív) 

 

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) elszállítása minden hónap első 

teljes hetében a kommunális hulladék gyűjtésének napján történik. 

 

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok: 

 

 Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz 

lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül. 

 Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfö-

lös, samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és kon-

zervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak) 

 

 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS 

 

A kommunális hulladék begyűjtésének napjai: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek az eddig meg-

szokott módon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Apaffy u. Adria u. Temesvári u. Ady Endre u. Maros u. Ágyú u. Patai u. Állomás tér 

Árpád u. 
Alma u. 1-49,2-72 
(Vásárhelyi út és 

Hosszú u. között) 

Tompa u. 
(Almási u. és 

Rigó u. között) 

Alkotmány u. Mátyás u. 
Alma u. (Hosszú u. 
és Bethlen u. kö-

zött) 

Perczel u. 
Bajcsy Zsilinszky u. lakó-

telep 

Attila u. Almási u. 
Tompa u. 

(Rigó u-tól) 
Arany János u. Mátyás újsor Aradi u. Platán u. Bárányos sor 

Bajcsy Zsi-

linszky lakótelep 

Ardics u. (Ardics ta-

nya is) 

Tulipán u. 

(Nagycsillag u. 

és Hosszú u. 
között) 

Árvíz u. Megyeház u. Aulich u. Pozsonyi F. u. Béke u. 

Bárány u. 1.-40. 

(Sírkert u. és Vá-

sárhelyi út kö-
zött) 

Bárány u. 41-,42- 

(Vásárhelyi út és 

Táncsics M. u. kö-
zött) 

Vágóhíd u. Bajza u. 

Móra F. u. 1-

33,2-62 (Aradi u. 

és Thököly u. kö-
zött) 

Balassa u. Sarkantyú u. 
Csanád vezér tér 

(magasházas) 

Barcsay u. Berzsenyi u. 
Váradi u. (Sír-

kert u-ig) 
Balaton u. Orgona u. Balogh Ádám u. Simonyi u. 

Csokonai u. 11-,16- (Állo-

más tér és Liget u. között) 

Cédulaház u. Bethlen u. 

Váradi u. (Vá-
sárhelyi út és 

Hosszú u. kö-

zött) 

Bánát u. Páger Antal u. Bánffy u. Soproni u. Fűrész u. 

Csanád vezér tér Bíró u. 

Vásárhelyi út 

9-47,6-48 

(Kossuth u. és 
Deák F. u. kö-

zött) 

Báró Jósika u. Paraszt u. Batthyányi u. Szemere u. Gilicze István u. 

Dugonics u. Botond u. Vaskapu u. Baross u. Páva u. Bem u. Szén u. 
Gőzmalom u. 4-,3- (Sze-

gedi u. és Liget u. között) 

Eszperantó u. Brassói u. Virág u. Bercsényi u. Petőfi park Bimbó u. Szende u. 
Hédervári u. 1-13,2-26 
(Megyeház u. és Bat-

thyány u. között) 

Földeáki út Búza u. Wesselényi u. Bolygó u. 
Pipacs u. (Almási 
u. és Orgona u. 

között) 

Bocskai u. Sziget u. Hold u. 

Gőzmalom u. 
(Szt. Gellért u. és 

Szegedi u. kö-

zött) 

Czuczor u.   
Csősz u. (Vasút 

sortól) 

Pipacs u. (Or-

gona u. és Ibolya 
u. között) 

Csáki u. Szigligeti u. Hunyadi u. 

Hunyadi u. Erdő u.   Damjanich u. Porond u. Csanádi u. Szondi u. Huszár u. 

Iskola u. Erdő újsor   Deák F. u. Síp u. Cserje u. Tábor u. 
Kálvin u. (Csokonai u. és 

Petőfi u. között) 

József A. u. 1-

17,2-40 (Kálvá-

ria u. és Csanád 

vezér tér között) 

Est u.   Diófa u. Szent Lőrinc u. Csillag u. Tatár u. 
Kálvin u. (Szegedi u. és 

Csokonai u. között) 

Justh Gyula u. 1-
21,2-30 (Sírkert 

u. és Vásárhelyi 

út között) 

Fiumei u.   Dobó u. 

Szép u. 33-,34- 
(Almási u. és 

Kálvária u. kö-

zött) 

Csokonai u. 1-9,2-

14 (Liget u. és Kál-
vin u. között) 

Tölgyfa u. Károlyi Mihály u. 

Kálvária u. Fülemüle u.   Dohány u. Szerecseny u. Dembiszky u. Török u. Kígyó u. 

Kecskeméti Ár-

min u. 
Gém u.   Eötvös u. Szív u. Dobsa Lajos u. Türr u. Kinizsi u. 

Kisfaludy u. 1-
35,2-26 (Sírkert 

u. és Attila u. kö-

zött) 

Gizella u.   Erdei Ferenc tér 
Szundi J. u. 

(Vasút sortól) 
Dózsa telep Új u. Liget u.  

Kont u. 

Gyóni Géza u. 1-

55,2-68 (Vásárhelyi 

út és Hosszú u. kö-
zött) 

  
Erdélyi püspök 

u. 
Teleki Blanka u. Dr. Tóth A. u. Vasvári Pál u. Lonovics sgt. 

Kórház u. Gyöngy u.   Esze Tamás u. Templom köz Fuvola u. Velnök u. Mikes Kelemen u. 

Kossuth u. Hargita u.   Fecske u. Thököly u. Garay tér Verebes u. Mikszáth K. u. 

Kölcsey u. Hársfa u.   Fejedelem u. 
Tinódi u. (Vasút-

tól a betonútig) 
Gerizdes u. Wekerle u. 

Nagyér sétány (Hunyadi 

u. és Rákóczi u. között) 

Kürt u. Hosszú u.   Feltámadás u. Tisza u. 

Gyóni Géza u. 

(Hosszú u. és 
Betheln u. között) 

Wlassich u. 
Nagyér sétány (Szegedi u. 

és Hunyadi u. között) 

Lehel u. 1-23, 2-

26 (Páger u. és 
Kürt u. között) 

Jókai u.   Fűtő u. Toldi u. 

Harmat u. (Balogh 

Á. u. és Kelemen 
L. u. között) 

Zoltán u. 
Petőfi u. (Hunyadi u. és 

Ráday u. között) 

Majláth u. 

Justh Gyula u. 23-

,32- (Vásárhelyi út-

tól az Ipartelepig) 

  
Gárdonyi Géza 
u. 

Torma Imre u. 

Harmat u. (Kele-

men L. utcától a 

Velnök utcáig)   

Petőfi u. (Ráday u. és Kál-
vin u. között) 



Martinovics u. Kassai u.   Gyöngytyúk u. Töltés u. 

Hédervári u. 15-

,28- (Batthyány u. 

és Új u. között)   

Posta u. 

Makovecz tér Késmárk u.   Hajnal u. 

Tulipán u. 31-

,42- (Murányi ut-

cától a Damja-
nich utcáig) 

Honvéd u. 

  

Pulitzer sétány 

Mező u. 
Kisfaludy u. (Sírkert 
u-ig) 

  Hajnóczy u. Úri u. 

Hunfalvy u. (Kál-

vin u. és Szúnyog 

u. között)   

Ráday u. (Kálvin és Petőfi 
u. között) 

Móricz Zs. u. Kolozsvári u.   

Holló u. 

(Almási u. és 

Fűtő u. között) 

Üstökös u. Hunfalvy u. 

  

Ráday u. (Petőfi u. és Ki-
nizsi u. között) 

Munkácsy u. 

Luther u. 1-57,2-56 

(Vásárhelyi út és 
Hosszú u. között) 

  

Holló u. (Fűtő 

u. és Gizella u. 
között) 

Vásárhelyi u. 1-
7,2-4 (Deák F u. 

és Erdélyi püs-

pök között) 

Jég u. 

  

Rákóczi u. 

Nagyér sétány 

(Szegedi u. és 

Hunyadi u. kö-
zött) 

Madarász u.   
Hollósy Kornél 

u. 
Vécsey u. Kápolna u. 

  

Révai u. 

Ószegedi u. Miklós u.   Hóvirág u. 
Vízimalom u. 

(Vasút sortól) 
Kelemen László u. 

  
Rudnay Gy. U. 

Pázmány u. Mikócsa u.   Ibolya u. 
  

Kertész u. 
  

Széchenyi tér 

Posta u. Munkás u.   Ingó szőlő u. 
  

Királyhegyesi út 
  

Szegedi u. 

Pulitzer sétány Nagycsillag u.   Irányi u. 
  

Kiss Ernő út   Szirbik Miklós u. 

Ráday u. (Kálvin 
u. és Petőfi u. kö-

zött) 

Návay Lajos tér   Jázmin u. 

  

Klapka u.   Szúnyog u. 

Révész u. 1-51,2-
56 (Zrínyi u. és  

Szegedi u. kö-

zött) 

Nyúl u.   

József A. u. 19-
,42 (Virág u. és 

Kálvária u. kö-

zött)   

Kmetty u.   Tinódi u.  

Rudnay Gy. U. Oroszlán u.   
Juhász Gyula 
tér   

Kökény u.   Tömörkény u. 

Sírkert u. Rákosi út   Kazinczy u. 
  

Kőrösi Csoma Sán-

dor u. 
  Tükör u. 

Széchenyi tér 
Révész u. 1-51,2-56 
(Czuczor u. és Zrí-

nyi u. között) 

  Kenderföld u. 

  

Lakat u.   Vorhand rabbi tér 

Szegfű u. 1-37,2-

60 (Sírkert u. és 

Vásárhelyi út kö-

zött) 

Rigó u.   Kerkápoly u. 

  

Lázár u.   

  

Szent Anna u. Róka u.   Király u. 
  

Lisztes u.   
  

Szent Gellért u. Rózsa u.   Kis porond u. 

  

Luther u. (Hosszú 

u. és Bethlen u. kö-

zött) 

  

  

Szent István tér Sas u.   Korona u. 
  

Megyeri u.   
  

Szent János tér Sovány u.   

Lehel u. (József 

A. u. és Barcsay 
u. között)   

Meskó u.   
  

Szép u. 1-31,2-

32 (Kálvária u. 
és Marczibányi 

tér között) 

Szegfű u. 39-,62- 

(Vásárhelyi út és 

Hosszú u. között) 

  Lendvai u. 

  

Mészáros u.   

  

Teleki László u. Székely u.   
Lesi u. (Vasút 

sortól)   
Mohácsi u.   

  

Tömörkény u. Szentháromság u.    

Liliom u. (Virág 

u. és Hóvirág u. 

között)   

Móra F. u. 35-, 64- 

(Thököly u. és We-

kerle u. között) 

  

  

Vadász u. Szikszai u.   
Liliom u. (Virág 
u-ig) 

  Murányi u.   
  

Váradi u. 9-

53,14-54 (Sírkert 
u. és Vásárhelyi 

út között) 

Szilágyi Dezső u.   Lónyai u.   Nádasdi u.   

  

Vásárhelyi út 49-

87,50-102 (Kos-
suth utcáig) 

Táncsics M. u. (Bá-

rány u. és Szilágyi 
D. u. között) 

  
Lúdvári u. 

(Vasút sortól) 
  Nap u.   

  

Vorhand rabbi 

tér 

Táncsics M. u. 

(Szilágyi D. u és Po-
zsonyi F. u. között) 

  Magyar u.   Nyizsnyai u.   
  

Vörösmarty u. Tátra u.   Marczibányi tér   Pajzs u.     

Zrínyi u.        



 


