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Összefogás Lakásszövetkezet 

Tájékoztató XII./2021/05. 
 

TÁJÉKOZTATÓ A 2021. ÉVI 

LOMTALANÍTÁSRÓL 
 
2021. márciusban, a XVI. kerületben 

hagyományos módon végzik a lomtalanítást, 

de hasznosítják azokat a tapasztalatokat, 

amelyekre a tavalyi évben, a járványhelyzet 

miatt alkalmazott gyűjtőpontos rendszer 

keretében tettek szert egyes kerületekben. 

Ezen tapasztalatokat és a lakosságtól érkezett 

visszajelzéseket figyelembe véve, az idei évtől 

a veszélyes hulladék leadására – a 

megváltozott jogi környezetre is tekintettel – 

a budapesti hulladékudvarok biztosítanak 

lehetőséget egész évben. A lomokat azonban, 

az előző évek gyakorlatával megegyező 

módon, kizárólag a kihelyezést követő napon 

szállítják el az ingatlanok elől.   
 

 

A lomok kikészítésének pontos 
időpontjai: 

 

Ond Vezér lakótelep 

2021. 03. 18. csütörtök 18 óra 
 

Centenárium lakótelep 

2021. 03. 16. kedd 18 óra 
 

Ostoros-Bóbitás lakótelep 

2021. 22. hétfő 03. 18 óra 
 

 
A lomtalanítási időpontokat a kerületi 

önkormányzatokkal egyeztetve határozták 

meg, a munkaszüneti napok 

figyelembevételével. Az elszállítást az előző 

évek gyakorlatával megegyező módon, 

kizárólag a kihelyezést követő napon végzi az 

FKF. Budapest közterületi rendjének és 

tisztaságának megóvása érdekében kérjük, 

csak a hivatalos tájékoztató levélben megjelölt 

napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat.  A 

nem a megjelölt időpontban történő 

lomkikészítés közterület-szennyezési 

szabálysértésnek minősül. 

 
Lomtalanítás alkalmával kizárólag a 

háztartásban feleslegessé vált nagydarabos 

hulladék helyezhető ki a ház elé. 

 

 

Kihelyezhető: 
 háztartásban feleslegessé vált 

nagydarabos hulladék, ami mérete 

miatt nem helyezhető a kukába 

 bútor 

 matrac 

 szőnyeg, bőrönd 

 nagyméretű sportszer (síléc) 

 gyermekfürdető 

 

Nem helyezhető ki: 
 a háztartásban naponta képződő 

kommunális hulladék 

 szelektíven gyűjthető csomagolási 

hulladék (pl. papír, műanyag, fém) 

 építési és bontási törmelék (pl. 

csempe) 

 sitt, föld, szénpor, gumiabroncs, 

síküveg, zöldhulladék 

 ipari vagy szolgáltatási tevékenységből 

származó hulladék 

 szigorúan tilos a veszélyes hulladék 

kihelyezése 

 
Kérjük, a lomokat a lakóháza előtti, 

hulladékgyűjtő járművekkel jól 

megközelíthető közterületre helyezzék ki 

úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat 

ne akadályozza. Kérjük, hogy lomot az 

úttestre, bicikliútra ne helyezzenek. 

 

COVID-19 HÍREK 
 

Felhívjuk a figyelmet 
drpinterkata.hu   

honlapon található tájékoztatókra.  
Kérjük, kísérjék figyelemmel az 

oltással kapcsolatos 
tájékoztatókat.  

A regisztrált betegeket kérjük, 
telefonjaikat mindig tartsák 

maguknál. 
 

Összefogás Lakásszövetkezet  

Budapest, 2021. február 26. péntek 
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