
Elszállítás 

kezdetének 

időpontja 

Körzet Városrészek Területi meghatározás

Újtelep

Jutasi úti lakótelep

Bakonyalja

Jutaspuszta
Garázstelepen elkülönített gyűjtést nem végzünk

Cholnoky város

Szabadság puszta

Egyetem város (Nándor telep, 

Hóvirág telep, Egry J. utcai 

Füredi domb

Dózsaváros (Temetőhegy, 

Pajtakert)

Belváros

Jeruzsálemhegy (Endrődi úti ltp., 

Takácskert)

Veszprémvölgy

Cseredő lakótelep

Kádárta

Gyulafirátót

Veszprém1

Jutasi út - Budapest út. páros oldala - külső körgyűrű által bezárt 

terület, amelybe még bele tartozik az Erdész u. és Jutaspuszta is.

2
Minden hónap 

első kedd
Veszprém2

Budapest út páratlan oldala külső körgyűrű- Füredi u. Mártírok u. 

által bezárt terület Egry J. u.- József A. u. páros oldal által bezárt 

terület,hozzátartozik Szabadságpuszta is Garázstelepen 

elkülönítetett gyűjtést nem végzünk

1
Minden hónap 

első hétfő

Veszprém3

 József A. u. páratlan oldalától - Pápai u. - Dózsa Gy. u.  -   Óvári 

F. u. - Brusznyai Á. u. - Jutasi u. a Kopácsi utcáig - Kopácsi u. -  

Fenyves u. -  Házgyári u. által bezárt terület. Hozzátartozik még a 

Takácskertben lévő utcák

4
Minden hónap 

első péntek
Veszprém4

A területhez tartozik még a Lődombi u. - Kapitány u. - Apród u. - 

Bedevölgy u. is.

3
Minden hónap 

első csütörtök
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