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ügyfél aláírása
A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet
tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat,
lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem,
trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és
azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó
hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk nem szállítja el.
A lakosság részére lehetőség van elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, veszélyes hulladék,
személygépkocsi gumiabroncs leadására a Salgótarjáni Hulladékkezelő központban megnyíló hulladékudvarban.
Zöldhulladék szállítására kérjük, hogy vegyék igénybe a zöldhulladék gyűjtő járatainkat. A zöldhulladék
gyűjtőzsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem
szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 5 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve
helyezhetők el a zsákok mellett.

Mikor és hogyan kérhető a lomok elszállítása?
Az igények bejelentésére - ügyfélszolgálat nyitvatartása alatt*- a 06 32-440-366 ügyfélszolgálati telefonszámon
nyílik lehetőség, a lomtalanitas@vgu.hu címen e-mailban, vagy a honlapunkról letöltött igénybejelentő lap
beküldésével van lehetőség. A lomok elszállítása a lakott ingatlan elől történik, egyéb területekről nem áll
módunkban a lomhulladék begyűjtése.
* Ügyfélszolgálat nyitvatartása: Hétfő: 8:00-15:00, Kedd: 8:00-15:00, Szerda 8:00-19:00, Csütörtök: 8:00-15:00, Péntek: 8:00-14:00
Mi számít lomnak, mi az, amit elszállítanak?
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.
Van egy rossz tévém, hűtőm, stb. ezekért is kijönnek?
Az elektronikus berendezések NEM minősülnek lomnak. Amennyiben ilyen jellegű háztartási hulladéka
keletkezik azt a hamarosan megnyíló hulladékudvarok egyikében lesz lehetősége díjmentesen átadni.
Fürdőszobát bontok, szólhatok?
A lakásfelújításból származó törmelékek, bontási anyagok építési, bontási hulladéknak minősülnek. Ha ilyen
hulladéka keletkezik, igényelje konténeres hulladékszállítási szolgáltatásunkat a 06 (32) 441-810 telefonszámon,
munkanapokon 7:00-14:30 óra között. Ez a szolgáltatás térítésköteles, ennek megfelelően többszöri alkalommal
is igénybe vehető.
Tele van a garázsom régi gumiabronccsal és beszáradt festékesdobozzal, elviszik ezeket is?
A különleges kezelést igénylő (gumiabroncs, étolaj) és a veszélyes hulladékok (akkumulátor, szárazelem,
fénycső, üres, beszáradt festékesdoboz) szintén a hulladékudvarokban adható le a lakosság számára
térítésmentesen korlátozott mennyiségben.
Egy nagytakarítás tervezek, kisöpröm a pincét, a padlást és végre a garázst is kipakolom.
Ezt a rengeteg lomot mind elviszik tőlem?
A lom az a nagy darabos hulladék, ami nem fér a gyűjtőedénybe. Éppen azért, hogy Önnek ne kelljen halmoznia,
ide-oda pakolnia, előre egyeztetett időpontban elszállítjuk a háztartási mennyiségben keletkezett nagy darabos
hulladékát. Nem attól válik valami lommá, hogy mennyisége meghaladja gyűjtőedénye méretét. Lom az, ami
saját méretét tekintve akkora, hogy nem fér a gyűjtőedénybe.
Hogyan, mikor és hova készítsem elő a lomokat elszállításra, mikor jönnek a szállítók?
Tekintettel arra, hogy a szállítást végző kollégáink munkáját számtalan tényező befolyásolja (városi forgalom,
felpakolás, lepakolás esetleg naponta többször, ingatlan elé beállás lehetősége a parkoló személyautók miatt stb.),
így az előre egyeztetett napon 6 és 14 óra között bármikor érkezhetnek.
Tisztelettel kérjük Ügyfeleinket, hogy az elszállítandó lomokat legyenek szívesek reggel 6 előtt kikészíteni
közterületre. Ez utóbbi azért is különösen fontos, mert kollégáink magánterületre nem léphetnek be!

