
 

 

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS 
(Sümeg) 

 
Sümeg Város Önkormányzata és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy  
 
2023. március 10., március 13. és március 14. napjára szervezi Sümeg városban a lomtalanítási napokat!  
 
Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatását a nagydarabos hulladékok 
elhelyezésére az alábbiakban megadott időben házhoz menő gyűjtés keretén belül, koncentráltan, megfelelő 
kapacitás biztosításával a kikészített lomokat átveszi, elszállítja, csökkentve ezzel a lakosságnak okozott 
kellemetlenséget. Ennek keretében lehetőség van megválni a háztartásokban keletkezett nagydarabos hulladékoktól.  
 
Társasházak esetében a helyszíneken, az alábbiakban megnevezett napokra kihelyezett 30 m3-es 
konténerekben lehet elhelyezni a lom hulladékot. 
 
2023. március 10-én (péntek): 
 
Családi házak részére ezen a napon a Petőfi S. utca, Kálvária tér, Fehérkő utca, Mandula köz, Pincesor, 
Vincellér utca, Hegybíró út, Báróházi utca, Boróka utca, Hóvirág utca, Karolina utca, Csalogány utca, 
Vadrózsa utca, Dózsa Gy. utca, Öreghegyi utca, Izabella utca, Szőlőskert utca, Hegyalja utca, Mélyárok 
köz, Tapolcai utca, Tikhegy, Rendeki utca, Móricz Zs. utca, Ádám I. utca, Arany J. utca, Fenyő utca, 
Alkotmány utca, Ady E. utca, Zrínyi M. utca, Tóth Tivadar utca, Akácos út, Korona utca, Csányi L. utca, 
Jókai M. utca, Várnagy utca, Váralja utca, Haraszti utca, Baglyas tér, Kopaszhegy, Bárdiótag, Árnyas utca, 
Baglyashegy utca, Barázda utca, Borfejtő utca, Borvirág köz, Csendes köz, Csörgő utca, Dézsa utca, Forrás 
utca, Garat köz, Gerinci út, Hajnal utca, Icce köz, Ilona major, Ipar utca, Jánosházi dűlő, Kanyargós utca, 
Kismalom major, Kökény köz, Lugas köz, Mogyorós-domb utca, Must köz, Orgona köz, Panoráma domb, 
Rekettyés utca, Rizling utca, Szeles tető, Téglaszín dűlő, Újhegy dűlő, Vadszőlő köz, Zengő köz kerül 
lomtalanításra.  
 
A házhoz menő gyűjtés keretén belül történő lomtalanításhoz a regisztráció legkésőbb 2023. március 03-án, 
pénteken 12 óra! 
 
Társasházak részére konténer kihelyezési pontok:  

1. Rendeki utca; belső parkolóban – 1 db 30m3 
2. Petőfi S. utca; hátsó bejárat felőli parkolóban – 1 db 30m3  
3. Kálvária tér; a középső társasház előtt – 1 db 30 m3  

 
2023. március 13-án (hétfő): 
 
Családi házak részére ezen a napon a Mártírok útja, Rákóczi utca, Balogh L. utca, Kisfaludy Mór utca, Entz 
F. utca, Szent István tér, Vakbottyán u., Vajda I. utca, Külsőtokaj utca, Tokajköz utca, Bem utca, Vároldal 
u., Várvédők útja , Vár sétány,  Baglyasszél utca, Flórián tér, Kompanik Zs. utca, Sárállás köz, József A. 
utca, Béke tér, Halász L. utca, Kövesdomb utca, Hárskút utca, Szegedy Róza utca, Mihályfai utca, Vasút 
út, Eitner u., Május 1 utca, Szeptember 6 utca, Darnay K. utca, Vázsonyi V. utca, Sport út, Széchenyi Gy. 
utca, Hétvezér utca, Udvarbíró tér, Kisfaludy tér, Palota kert kerül lomtalanításra. 
 
A házhoz menő gyűjtés keretén belül történő lomtalanításhoz a regisztráció legkésőbb 2023. március 06-án, 
hétfőn 12 óra! 
 
2023. március 14-én (kedd): 
 
Családi házak részére ezen a napon a Kossuth L. utca, Lukonich G. utca, Deák F. utca, Ramasetter utca, 
Cseh L. utca, Bíró Márton utca, Magyar F. utca, Vajda A. utca, Kinizsi P. utca, Köves A. utca, Árpád utca, 
Táncsics M. utca, Tátika utca, Baross G. utca, Bosnyák I. utca, Hunyadi J. utca, Somoskert utca, Sarvaly 
utca, Ereki út, Bazaltbánya, Építők útja, Ifjúság utca, Kecskevár utca, Simon I. utca, , Szabó D. utca, Gr. 
Apponyi A. utca, Maulbertsch utca, Vetési A. utca, Hamuházi utca, Szent László tér kerül lomtanításra. 

A házhoz menő gyűjtés keretén belül történő lomtalanításhoz a regisztráció legkésőbb 2023. március 07-én, 
kedden 12 óra! 
 
Társasházak részére konténer kihelyezési pontok: 



 

 

1. Kossuth L. utca; Deák F. utcán az ABC mögött – 1 db 30m3 
2. Lukonich G. utca 1. mögötti parkolóban – 1 db 30m3  

 
Kihelyezés szabályai: 

Lomhulladéknak kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos 
gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos hulladék minősül. 
 
A gyűjtőpontokon leadható hulladékok: 
 

 elhasznált, megunt bútorok 
 edények 
 szőnyegek 
 játékok 
 ruhanemű 
 személygépjármű gumiabroncs, maximum 4 db 

 
TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni: 
 

 építési és bontási törmelék (ajtók, ablakok, szaniterek) 
 háztartási kis- és nagygépek; 
 távközlési berendezések; 
 számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek; 
 elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések; 
 csomagoló anyagok (hungarocell, nylon zsákok, fóliák, papír, karton) 
 tehergépjármű gumiabroncs 
 veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem, akkumulátor) 
 háztartásokban keletkező települési hulladék, 
 szelektív hulladék, 
 zöldhulladék. 

 
Az átvett nagydarabos hulladék mennyisége az egy háztarásban egy év alatt keletkezett mennyiség, 
maximum 2 m3 lehet.  

A lomhulladék átvétele, elszállítása az alábbi kitételek szerint történik: 

• egyedi, ingatlanonként történő bejelentés alapján (családi házak és Társasházak esetében egyaránt szükséges) 
• a regisztráció a lomhulladék elszállításához Társaságunk ügyfélszolgálatán levélben, e-mailben vagy telefonon történt 

bejelentés alapján legkésőbb a lomtalanítási napot megelőző 7. napon 12 óráig kell, hogy megtörténjen (logisztikai 
előkészületek és a megfelelő kapacitás megteremtése miatt a megadott időponton túl erre az évre már nem áll módunkban 
regisztrációt fogadni) 

• családi házak esetében, illetve nem 1100 literes BOBR-t használó Társasházak esetében az átvétel nem közterületről, hanem 
közvetlenül az ingatlanokról (kerítésen belül, illetve a magánterület a közúthoz legközelebb eső részén történő elhelyezéssel)  

• gyűjtőpontra kihelyezett konténerek esetében, Társasházaknál a lomtalanítási hulladékot közterületre 
kihelyezni tilos. 

• az átadás az ingatlan tulajdonos vagy megbízott által személyesen  
• lomok átvételének és elszállításának pontos időpontja a lomtalanítási napokon reggel 7-tól délután 15 óráig  

Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapolca Nonprofit Kft 
dolgozóinak adja át a kihelyezett gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el. 

Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisztaságának megóvása érdekében! 
 
Sümeg Város Önkormányzata                          NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 
 

Lakossági ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási rendje és elérhetőségeink: 
 

Ügyfélszolgálat helye: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi u. 33. 

Telefonon (87/321-567): 

Hétfő:  8-12 

Kedd:  Nincs 

Szerda:  7-19 

Csütörtök: Nincs 

Péntek:  8-12 
Telefax (87/321-567): hétfőtől vasárnapig 0-24 



 

 

 

Levelezési cím: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 

8300 Tapolca, Halápi u. 33. 

E-mail cím: ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu 
Honlap cím: www.nhsztapolca.hu 


