
 

Lomtalanítási tájékoztatás 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft  

2020. évi tavaszi lomtalanítást az alábbi időpontokban végzi: 

 

A házhoz menő lomtalanítás feltételeiről minden ingatlantulajdonos részére tájékoztatót, 

valamint igénybevételi űrlapot küldünk postai úton. 

 

Az ÉBH Nonprofit Kft. megbízásából a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

nem közterületről, hanem előzetes egyeztetést követően, évente egy alkalommal, 

ingyenesen házhoz menő rendszerben 2 m³-es mennyiség szállítja el a lomhulladékokat. 

A házhoz menő lomtalanítás lényege, hogy az ingatlanhasználó a lomhulladékait összegyűjti, 

kerítésen belül elhelyezi, és az előre egyeztetett időpontban, az ingatlanhasználó 

jelenlétében Társaságunk munkatársának átadja. 

 

Lomhulladék: háztartásokban, normál háztartási mennyiségben keletkező, olyan nagy 

darabos hulladék, ami nem fér bele a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe pl. bútor, 

ágybetét, kerékpár, szőnyeg, babakocsi, kerti bútor. 

Természetes személy ingatlanhasználók részére az ingyenes házhoz menő lomtalanítási 

szolgáltatást az alábbi módon és feltételekkel nyújtjuk: 

Település Lomtalanítás dátuma 

Aszófő 2020.március 30. 

Szentantalfa 2020.március 31. 

Balatoncsicsó 2020. április 1. 

Tagyon 2020. április 1. 

Óbudavár 2020. április 2. 

Szentjakabfa 2020. április 2. 

Tihany 2020. április 6-10. 

Paloznak 2020. április 14-15. 

Kővágóörs-Pálköve 2020. április 16-17. 

Csopak 2020. április 20-24. 

Balatonudvari 2020. április 27-29. 

Balatonudvari-Fövenyes 2020. április 30-május 1. 

Balatonakali 2020. május 4-8. 

Balatonszepezd 2020. május 11-15. 

Révfülöp 2020. május 18-22. 

Zánka 2020. május 25-29. 

Örvényes 2020. június 2. 



 
A szolgáltatást csak az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki rendelkezik közszolgáltatási 

szerződéssel és díjtartozása nem áll fenn. 

A szállítás napjáról minden ingatlantulajdonos részére írásos tájékoztatót, valamint  

igénybevételi űrlapot küldünk.  

Társaságunk munkatársai a lomtalanítás napján 7-15 között végzik a lomhulladékok 

átvételét. 

A hulladék átadásánál személyesen kell jelen lenni. 

Előzetes egyeztetés nélkül, közterületre kihelyezett lomhulladékot nem szállítjuk el.  

A 2 m³ feletti lomhulladék mennyiség esetén többlethulladékot térítési díj ellenében 

konténerben tudjuk elszállítani. A többlethulladék elszállítás díjáról ügyfélszolgálatunkon 

tudunk felvilágosítást adni. (8230, Balatonfüred, Fürdő u. 20.) 

A következő hulladéktípusok nem minősülnek lomhulladéknak, ezért lomtalanítási 

szolgáltatás keretében nem áll módunkban ezeket elszállítani. Az alábbi tájékoztató 

segítségével szeretnénk segítséget nyújtani a hulladékok megfelelő elhelyezésében: 

A lomhulladékok gyűjtése során NEM ADHATÓK ÁT az alábbi hulladékok:  

Elektronikai hulladék 

Gumiabroncs hulladék 

Veszélyes hulladék (festékek, lakkok, permetszerek stb.) 

Zöldhulladék 

Építési-bontási hulladék 

Gyógyszer hulladék 

Települési szilárd hulladék 

 

A fenti hulladékok átvételét Társaságunk munkatársai minden esetben meg fogják tagadni.  

Kérjük segítsék munkánkat azzal, hogy a különböző (szétválogatott) hulladék típusokhoz a 

megfelelő szolgáltatásokat veszik igénybe! 

 

 

 

http://www.ebhkft.hu/ugyfelszolgalat/szemelyes-ugyfelszolgalat

