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LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
FELHÍVÁS 

 

A lomtalanítás jelenlegi gyakorlatát számos kritika érte. Legnagyobb problémát a „guberálók” ténykedése okozta. 

További nehézséget jelentett az, hogy a „potyautasok”, szolgáltatási díjat nem fizetők is ugyanúgy igénybe vehették ezt a 

közszolgáltatást, mint a becsületesen fizető ügyfelek. 
Fentiek miatt a HHG Nonp. Kft. tájékoztatja a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a LOMTALANÍTÁS rendszere 

átalakult! 
2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mail-ben megrendelt, előre egyeztetett időpontban kérhető a lomtalanítás. 
A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető, és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által, Társaságunkkal 

előre egyeztetett napon (max. évi 2 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik.  
Hajdúsámson 2018. 07. 23. – 2018. 08. 10. között az alábbi időpontokra kérhető a lomtalanítás: 

 

Hétfői szállítási nap Keddi szállítási nap Szerdai szállítási nap Csütörtöki szállítási nap 
2018. 07. 23. 2018. 07. 24. 2018. 07. 25. 2018. 07. 26. 
2018. 07. 30. 2018. 07. 31. 2018. 08. 01. 2018. 08. 02. 
2018. 08. 06. 2018. 08. 07. 2018. 08. 08. 2018. 08. 09. 

 

A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét és fajtáját is, amely alkalmanként legfeljebb 1 

m3 lehet. A ki nem használt alkalmak száma a következő évre nem vihető át! 
A lakótelepi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakókkal előzetesen egyeztetett időpontban a lomtalanítást (őszi 

időpontban). 
 

Lomtalanítás kérése: 
Az intézéséhez a következő adatok szükségesek: 

• név, cím, a számlán található vevő azonosító, 

• elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája 

• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám) 
A további információk és jelentkezés a HHG Nonp. Kft Ügyfélszolgálati irodájában, az alábbi elérhetőségeken: 
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. 
Tel.: +36 20 / 518-2709 
e-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu 

 

Nem kerül elszállításra: 

• elbontott gépjármű karosszéria 

• építésből – bontásból származó hulladék, nyílászáró 

• veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves TV stb.) 

• elektronikai hulladékok 

• ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék 

• személyautó-, teherautó-, és traktor gumiabroncs 

• háztartási hulladék 

• csomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék 
 

• üveghulladék 

• kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék 
A mindennapokban keletkező nagydarabos lomhulladék, amely a kukába nem fér bele, a HHG Nonp. Kft. 

hulladéklerakójába adható le, nyitvatartási időben, térítés ellenében. 
 
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét! 
 

Segítő közreműködésükben bízva: 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
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