
 

 

LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS 
TAPOLCA 

 
Tapolca Város Önkormányzata és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy  
 

2023. március 28. 31., április 03. 05. és 12. napjára szervezi  
Tapolca városban a lomtalanítási napokat! 

 
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 és 7 
m3-es konténerekben lehet elhelyezni a lom hulladékot. 
 
2023. március 28-án Dobó- és Nyugati városrész: 
 
Ezen a napon a Dobó városrész, Május 1 utca, Alkotmány utca, Stadion út, Sebron, Nyár utca, Tavasz 
utca, Vincellér utca, Kandó K. utca, Ősz utca, Bacsó B. utca, Tanúhegyek utca, Keszler A. utca, Keszthelyi 
út, Ipar utca, Liszt F. utca, Honvéd utca, Baross Gábor utca, Hegymagasi út, Dózsa Gy. utca, Vasút utca, 
Árpád utca, Fazekas utca, Damjanich J. utca, Szent István utca, Rákóczi F. utca, Nyárfa utca, Tavasz köz, 
Széchenyi utca, Akácfa utca, Pap telep, Téglagyár kerül lomtalanításra.  
 
A házhoz menő gyűjtés keretén belül történő lomtalanításhoz a regisztráció legkésőbb 2023. március 21-én 
péntek 12 óra! 
 
Ezen a napon társasházak tekintetében a Dobó városrész, Május 1 utca, Alkotmány utca, Keszthelyi út, 
Ipar utca, kerül lomtalanításra.  
 
Társasházak részére konténer kihelyezési pontok:  

1. Május 1 utca 1. szám alatti üres területen – 1 db 30m3 
2. Alkotmány utca 11. szám alatti élelmiszerbolt mellett – 1 db 30m3 
3. Dobó lakótelepen: Viszló utcában, Klapka Gy. utca és a Billege út elágazásánál, az ABC mögötti parkolóban – 

3 db 30 m3 
4. Keszthelyi út 45-47. társasházaknál – 1 db 7 m3 
5. Ipar utca 2. (Fecskeház) udvarában – 1 db 7 m3 

 

2023. március 31-én Kertvárosi városrész: 
 
Ezen a napon a József A. utca, Haraszt utca, Pacsirta utca, Fenyves utca, Vajda J. utca, Halastó utca, 
Véndeki utca, Szálloda utca, Köztársaság tér, Munkácsy M. utca, Munkácsy M. köz, Semmelweis I. utca, 
Darányi I. utca, Glázer S. utca, Bartók B. utca, Bárdos L. utca, Bajcsy-Zs. utca, Batthyány L. utca, Béke 
utca, Apponyi A. utca, Lehel utca, Teleki P. utca, Attila köz, Géza fejedelem utca, Erkel F. utca, Víztorony 
utca, Ley J. utca, Ady E. utca, Hősök tere, Sümegi út, Wesselényi Miklós utca kerül lomtalanításra. 
 
A házhoz menő gyűjtés keretén belül történő lomtalanításhoz a regisztráció legkésőbb 2023. március 24-én 
hétfő 12 óra! 
  
Ezen a napon társasházak tekintetében az Ady E. utca, Deák F. utca, Hősök tere, Sümegi út és 
Wesselényi M. utca kerül lomtalanításra. 
 
Társasházak részére konténer kihelyezési pontok:  

1. Sümegi utca 20, 22, 24: a társasházak mögötti parkolóban – 1 db 30m3 
2. Sümegi utca 26-28: a társasház előtt a Sümegi út szélén – 1 db 30 m3 
3. Bartók B. utcában az Ady E. utcai kereszteződésben – 1 db 30 m3 
4. Ady E. utca és Deák Ferenc utca: Fő tér 1 és a Mozi udvarra nyíló házaknál a parkolóban– 1 db 30m3 
5. Hősök tere 2. előtt (Halbolt előtti öbölben) – 1 db 30 m3 



 

 

6. Wesselényi M. utca 3. mögötti zúzalékos parkolóban – 1 db 7 m3 
 

2023. április 03-án Keleti és Déli városrész: 
  
Ezen a napon a Szent László utca, Szegfű utca, Zöldfa utca, Hunyadi utca, Jókai utca, Nagyköz utca, Deák 
F. utca, Juhász Gy. utca, Petőfi S. utca, Zrínyi M. utca, Batsányi J. utca, Török J. utca, Táncsics M. utca, 
Malomköz, Martinovics utca, Vastag J. utca, Szent György utca, Arany J. utca, Batsányi tér, Fő tér kerül 
lomtalanításra. 
 
A házhoz menő gyűjtés keretén belül történő lomtalanításhoz a regisztráció legkésőbb 2023. március 27-én 
hétfő12 óra! 
 
Ezen a napon társasházak tekintetében a Nagyköz utca, Deák Ferenc utca, Batsányi János utca, Fő tér, 
Arany János utca, Kossuth L. utca, Juhász Gy. utca kerül lomtalanításra. 
 
Társasházak részére konténer kihelyezési pontok:  

1. Nagyköz utca és Deák F. utca; Nagyköz utcai parkolóban – 2 db 30m3 
2. Batsányi J. u.: Húsáruház előtti parkolóban – 1 db 30 m3 
3. Arany J. u, Fő tér, Kossuth utca: Kossuth L. u. 1. előtt Arany János utca parkolóban – 1 db 30 m3 
4. Juhász Gyula utca 42, 44, 46, 48; 43-45. társasházak között a parkolóban – 1 db 30m3 

2023. április 05-én Keleti városrész: 
  
Ezen a napon a Halápi utca, Marton L. utca, Iskola utca, Vörösmarty utca, Móricz Zs. utca, Móricz 
Zsigmond köz, Bem A. utca, Bertha Vince utca, Simon I. utca, Bólyai J. utca, Kodály Z. utca, Eötvös L. utca, 
Kosztolányi utca, Kisfaludy utca, Mónus I. utca, Radnóti M. utca, Bányász utca, Berzsenyi D. utca, Kossuth 
L. utca, Egry J. utca, Barackvirág utca, Madách I. utca, Sütő A. utca, Keresztúri Dezső utca, Tóth Árpád 
utca, Kós Károly utca, Gárdonyi G. utca, Márai S. utca, Benedek E. utca, Lóczy utca, Csokonai utca, Szabó 
Magda utca, Bertha Bulcsú utca, Sallay Misi utca, Kölcsey F. utca, Csányi L. utca, Kereszt utca kerül 
lomtalanításra. 

A házhoz menő gyűjtés keretén belül történő lomtalanításhoz a regisztráció legkésőbb 2023. március 29-én 
szerda 12 óra! 
 
Ezen a napon társasházak tekintetében a Kossuth L. utca, Berzsenyi D. utca, Egry József utca kerül 
lomtalanításra. 
 
Társasházak részére konténer kihelyezési pontok:  

1. Berzsenyi D. utca; gyógyszertár előtti parkolóban – 1 db 30m3 
2. Kossuth Lajos utca 60, 62, 64; Kossuth L. u. 60. szám előtt a parkolóban – 1 db 30m3 
3. Egry József utca 60. szám előtt – 1 db 30m3 
4. Egry József utca, 2-es Posta mellett – 1 db 30m3 

2023. április 12-én Déli, Keleti városrész és Diszel városrész 
 
Ezen a napon a Csobánc utca, Balaton utca, Bajza J. utca, Kertész utca, Kinizsi P. utca, Kiss János utca, 
Toldi M. utca, Királykúti utca és Diszel városrész kerül lomtanításra. 

 
A házhoz menő gyűjtés keretén belül történő lomtalanításhoz a regisztráció legkésőbb 2023. április 05-én 
szerda 12 óra! 
 
Ezen a napon társasházak tekintetében a Kazinczy tér kerül lomtalanításra. 
 
Társasházak részére konténer kihelyezési pontok:  

1. Kazinczy tér 1-3. előtti parkolóban – 1 db 30m3 
2. Kazinczy tér 5-7-9. mögötti parkolóban – 1 db 30m3 
3. Kazinczy tér 11-13. előtti parkolóban – 1 db 30 m3 
4. Kazinczy tér 15-17. mögötti parkolóban– 1 db 30 m3 

 



 

 

 
 
 
 
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 
 ruhaneműszemélygépjármű 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 (Tapolca, Halápi u. 33.), 

e-mailben (ugyfelsz.tapolca@nhsz.hu) vagy telefonon (87/321-567) 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 március hónapban reggel 

7-től délután 15 óráig, április hónapban reggel 6-tól délután 14 óráig  
 

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

- köztisztasági szabálysértést követ el, a szabálysértési bírság kiszabására a Tapolcai Járási Hivatal jogosult,  
- továbbá Tapolca Város Önkormányzata Képviselőt-testületének a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartásokról szóló önkormányzati rendeletének 9. § (3) bekezdésének megsértése 
miatt természetes személy esetében ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet esetében pedig ötezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. A közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult. 

 
Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisztaságának megóvása érdekében! 



 

 

 
 
Tapolca Város Önkormányzata                        NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 


