
LOMTALANÍTÁSI   FELHÍVÁS 

 

KAPOLCS  KÖZSÉGBEN – 2020. MÁRCIUS 19-án (CSÜTÖRTÖK)  
 

 

Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos 

hulladékok elhelyezésére az alábbiakban megadott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül, koncentráltan, megfelelő 

kapacitás biztosításával a kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott 

kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.  

 

Kihelyezés szabályai: 

Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos 

gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos hulladék minősül. 

A gyűjtőpontokon leadható hulladékok: 

 

✓ elhasznált, megunt bútorok 

✓ edények 

✓ szőnyegek 

✓ játékok 

✓ ruhanemű 

 

TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni: 

 

 építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, szaniterek) 

 háztartási kis- és nagygépek; 

 távközlési berendezések; 

 számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek; 

 elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések; 

 csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok, fóliák, papír, karton) 

 tehergépjármű gumiabroncs 

 veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem, akkumulátor) 

 háztartásokban keletkező települési hulladék, 

 szelektív hulladék, 

 zöldhulladék. 

 

Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az egy háztarásban egy év alatt keletkezett mennyiség, maximum 2 

m3 lehet.  

A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kitételek szerint történik: 

• egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alapján (családi házak és Társasházak esetében egyaránt szükséges) 

• a regisztráció a lomhulladék elszállításához Társaságunk ügyfélszolgálatán személyesen, levélben, e-mailben 

vagy telefonon történt bejelentés alapján legkésőbb a lomtalanítási napot megelőző 7. napon 12 óráig kell, 

hogy megtörténjen (logisztikai előkészületek és a megfelelő kapacitás megteremtése miatt a megadott időponton 

túl nem áll módunkban regisztrációt fogadni) 

• családi házak esetében, illetve nem 1100 literes BOBR-t használó Társasházak esetében az átvétel nem 

közterületről, hanem közvetlenül az ingatlanokról (kerítésen belül, illetve a magánterület a közúthoz 

legközelebb eső részén történő elhelyezéssel)  

• gyűjtőpontra kihelyezett konténerek esetében, Társasházaknál a lomtalanítási hulladékot közterületre 

kihelyezni tilos. 

• az átadás az ingatlan tulajdonos vagy megbízott által személyesen  

• lomok átvételének és elszállításának pontos időpontja: lomtalanítási napokon március 31-ig reggel 7-től 

délután 15 óráig, április 1-től pedig reggel 6-tól délután 14 óráig 

Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapolca Nonprofit Kft 

dolgozóinak adja át a kihelyezett gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el. 

 



 

 

 

 

Bővebb tájékoztatást Társaságunk ügyfélszolgálatán, illetve honlapján talál: 
 

Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33. 

 

Személyesen és telefonon (87/321-567): 

Hétfő:  8-12 

Kedd:  Nincs 

Szerda:  7-19 

Csütörtök: Nincs 

Péntek:  8-12 

Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24 

 

Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33. 

E-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu  

Honlap cím: www.nhsztapolca.hu  

 

Továbbá egyes hulladék fajták elhelyezéséhez igénybe veheti Társaságunk által üzemeltetett Hulladékgyűjtő 

udvarunkat. 
 

Hulladékgyűjtő udvar helye: 8308 Zalahaláp, 010/42 hrsz. 

 

Hétfő:   7:00 – 15:00 

Kedd:    7:00 – 15:00 

Szerda:   7:00 – 18:00 

Csütörtök:   7:00 – 15:00 

Péntek:   7:00 – 15:00 

 

Telefonszám: 06-87/709-831 

E-mail cím: lerako.tapolca@nhsz.hu 

Honlap cím: www.nhsztapolca.hu  

 
 

Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisztaságának megóvása érdekében! 
 

 

                           NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 
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