
BORZAVÁR  

LOMTALANÍTÁS  
 
A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Zrt. tájékoztatja a 

lakosságot, hogy az ingatlanon nem rendszeresen képződő és a szolgáltató által az adott 
területre rendszeresített gyűjtőedényben el nem helyezhető nagyobb méretű hulladék 
elszállítása lomtalanítás keretén belül történik.  

 Kihelyezés időpontja:    2023. június 17-18. 

 Elszállítás kezdetének időpontja:  2023. június 19. 
 
A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 44. § (1) bekezdése értelmében:   
 “A közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a lomtalanítás 
 megszervezéséről és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak átadott vagy 
 közterületre helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról.” 
 
Lomnak számít 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. Tehát nem attól válik valami lommá, hogy mennyisége 
meghaladja a gyűjtőedény méretét, hanem az a lom, ami saját méretét tekintve akkora, hogy 
nem fér a gyűjtőedénybe. Vagyis a sok régi könyv, vagy zsákszámnyi ruha nem lom. Ezen 
hulladékokat a hetente elszállított kommunális gyűjtőedényekben kell elhelyezni. 
Többlethulladék céljára a cég nevével ellátott, műanyag gyűjtőzsák vásárolható az 
Ügyfélszolgálati Irodában (8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A.) A gyűjtőedények mellé helyezett 
zsákokat a heti ürítési napokon szállítják el. 
 
Az elektronikus berendezések nem minősülnek lomnak. A különleges kezelést igénylő (pl. 
gumiabroncs, étolaj) és a veszélyes hulladékok (pl. elektromos és elektronikai berendezések, 
akkumulátor, szárazelem, fénycső, üres, beszáradt festékesdoboz stb.) egy átlagos 
háztartásban keletkező mennyiségben, térítésmentesen leadhatók a Hulladékgyűjtő udvarban 
(8200 Veszprém, Kistó u. 8.). 
 
A lakásfelújításból származó törmelékek, bontási anyagok építési, bontási hulladéknak 
minősülnek. Az ilyen típusú hulladékok elszállítása a konténeres hulladékelszállítási szolgálat 
keretében történik, mely térítésköteles. Ezen szolgáltatás igénybevételét a 
kommunalis@vkszrt.hu e-mail címen lehet jelezni. 
 
A lomtalanítási akcióba a következő hulladéktípusok nem tartoznak bele, s ezért elszállításra 
sem kerülnek: 

• kerti hulladék, nyesedék (zöld hulladék), 

• állati tetem, trágya, 

• bontásból származó autóalkatrész (pl. kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), 

• építési törmelék (pl. mosdókagyló, csempe, ajtó, ablak, beton cserép stb.), 

• gumiabroncs, 

• veszélyes hulladék (pl. permetezőszer göngyöleg, maradék festék, festékes göngyöleg, 
akkumulátor, elem, neoncső, hullámpala, pala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos,  

 üzemanyagos göngyöleg, izzók stb.), 

• elektronikai hulladék (pl. selejtes hűtő, televízió, háztartási gép stb.), 

• szelektív hulladékok (pl. kartonpapír, újságpapír, könyv, műanyag fólia, műanyag palack, 
üveg stb.), 

• ruhanemű, textília, ágynemű. 
 
Bővebb információ a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Hulladékkezelési Ügyfélszolgálatán kérhető a 88/949-849 telefonszámon, vagy a 

hulladek@vhkn.vkszrt.hu és ugyfelszolgalat@vkszrt.hu e-mail címeken. Honlap: www.vhkn.hu. 
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