
 

Lomtalanítással kapcsolatos általános információk 

A VGÜ Nonprofit Kft. a Település Önkormányzatával együttműködve és egyeztetve évente 1 

alkalommal lomtalanítást szervez a közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy 

ingatlanhasználók számára, háztartásonként 1 m3 mennyiségig. 

 

Mi számít lomnak, mi az, amit elszállítanak? 

A háztartásokban, normál háztartási mennyiségben keletkező, olyan nagy darabos hulladék, ami nem 

fér bele a gyűjtőedénybe pl. ágybetét, bútordarab, játék, kerékpár, szőnyeg, szánkó, babakocsi stb. 

Van egy rossz tévém, hűtőm, stb. ezeket is elszállítják? 

Az elektronikus berendezések NEM minősülnek lomnak. Amennyiben ilyen jellegű háztartási 

hulladéka keletkezik azt a hulladékudvaron van lehetősége díjmentesen átadni. 

Fürdőszobát bontok, kirakhatom? 

A lakásfelújításból származó törmelékek, bontási anyagok építési, bontási hulladéknak minősülnek. 

Ha ilyen hulladéka keletkezik, igényelje konténeres hulladékszállítási szolgáltatásunkat a 06 (32) 

441-810 telefonszámon, munkanapokon 7:00-14:30 óra között. Ez a szolgáltatás térítésköteles, ennek 

megfelelően többszöri alkalommal is igénybe vehető. 

Tele van a garázsom régi gumiabronccsal és beszáradt festékesdobozzal, elviszik ezeket is? 

A különleges kezelést igénylő (gumiabroncs, étolaj) és a veszélyes hulladékok (akkumulátor, 

szárazelem, fénycső, üres, beszáradt festékesdoboz) szintén a hulladékudvaron adható le a lakosság 

számára térítésmentesen korlátozott mennyiségben. 

Egy nagytakarítást tervezek, kisöpröm a pincét, a padlást és végre a garázst is kipakolom. 

Ezt a rengeteg lomot mind elviszik tőlem? 

A lom az a nagy darabos hulladék, ami nem fér a gyűjtőedénybe. Éppen azért, hogy Önnek ne kelljen 

halmoznia, ide-oda pakolnia, - évente 1m3 mennyiségig - elszállítjuk a háztartásban keletkezett nagy 

darabos hulladékát. Nem attól válik valami lommá, hogy mennyisége meghaladja gyűjtőedénye 

méretét. Lom az, ami saját méretét tekintve akkora, hogy nem fér a gyűjtőedénybe. 

Hogyan, mikor és hova készítsem elő a lomokat elszállításra, mikor jönnek a szállítók? 

Kollégáink az Önkormányzattal előre egyeztetett napon 6 és 14 óra között bármikor érkezhetnek. A 

kirakott lomok mennyiségétől függően ez a rendszeres hulladékszállítást végző gépjármű megszokott 

haladási sebességétől eltér, ezért tisztelettel kérjük Ügyfeleinket, hogy az elszállítandó lomokat 

legyenek szívesek reggel 6 előtt kikészíteni az ingatlan elé. Ez utóbbi azért is különösen fontos, mert 

kollégáink magánterületre nem léphetnek be! 


