
 
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. 

                                                     Tel.: +36 20 / 518-2709 
                                                     e-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu 

 
MEGRENDELŐ 

Lomtalanítási közszolgáltatáshoz 

 

Alulírott,  

Név:  _____________________________________________________________   

Cím:  _____________________________________________________________  

Születési hely, idő: __________________________________________________  

Anyja neve:  _______________________________________________________  

Adóazonosító jele: __________________________________________________  

Vevőazonosító (számlán található): _____________________________________  

Telefon/email cím: __________________________________________________  

megrendelem a lomtalanítási közszolgáltatást az alábbi időpontban:  

 

 

   

(A választható időpontokról honlapunkon tájékozódhat. Jelen formanyomtatványon csak ezen 
időpontok egyike választható) 

 

 

Kelt: _____________________ 

 

        ______________________________ 

               igénylő aláírása 

 

Kérjük a megrendelőlapot az alábbi elérhetőségek valamelyikére eljuttatni: 

 Postai úton: Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1. 
 email-en: lomtalanitas@hhgkft.hu 

Tájékoztató: lásd második oldal: 

mailto:lomtalanitas@hhgkft.hu
mailto:lomtalanitas@hhgkft.hu
mailto:lomtalanitas@hhgkft.hu
mailto:lomtalanitas@hhgkft.hu


TÁJÉKOZTATÓ 

 

2018. évtől csak a telefonon, e-mail-ben vagy postai úton a rendszeresített formanyomtatvány hiánytalan 
kitöltésével és elküldésével megrendelt, előre egyeztetett időpontban kérhető a lomtalanítás. 

A lomtalanítás a Társaságunkkal előre egyeztetett napon (max. évi 2 alkalommal), egyedi megrendeléssel 
kért, házhoz menő jelleggel történik. 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). 

A lomtalanítás során kihelyezhető olyan hulladék, amely a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem 
szállítható el. Pl.: bútor, nagyobb kartondobozok, rongy stb.  

A lomot kézi rakodásra alkalmas módon kell kihelyezni. Pl:. rongyot bezsákolva, kartont kötegelve, bútort 
szétszedve és kötegelve stb. 

A hulladékot az adott napon reggel 6-ig ki kell tenni úgy, hogy: 

 a gyűjtőjármű által megközelíthető legyen az ingatlan  
 a kihelyezett lom a gyalogos és gépjárműforgalmat ne akadályozza 

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 és kézi rakodásra nem 
alkalmas, a HHG Nonp. Kft. hulladéklerakójába adható le, nyitvatartási időben, térítés ellenében. Az 
alkalmanként nagyobb mennyiségben képződő zöld hulladék ingyenesen elhelyezhető a lerakóban. 
Hulladéklerakó címe és telefonszáma: 4220 Hajdúböszörmény, Czégényi útfél 01329/4 hrsz.; telefonszám: 
+36 52 / 710 – 613. 

Bővebb információ a +36 20 / 518-2709 -es telefonszámon kérhető! 

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét! 

 

Segítő közreműködésükben bízva: 

 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 


