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Lomtalanítás 2019. évre 
 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
A FBH-NP Nonprofit Kft, mint közszolgáltató, feladata a szolgáltatás területén évente 2 

alkalommal a lomtalanítás megszervezése. Az eddig előre meghatározott 2 időpont helyett 

2018. július 1-től a közszolgáltató alvállalkozója havonta több alkalommal is lehetőséget 

biztosít a szolgáltatás igénybevételére Forráskút egész területén az alábbi időpontokban. A 

szolgáltatás továbbra is évi 2 alkalommal ingyenes a díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek 

számára. 

 

Január Február Március Április Május Június 
16.  13. 13. 10. 15. 12. 

23. 20. 20. 17. 22. 19. 

- - - - - - 

 

Július Augusztus Szeptember Október November December 
10.   14. 11. 09. 13. 11. 

17. 21. 18. 16. 20. 18. 

24. - - - - - 

 

A lomtalanítás keretében elszállításra kerülnek a használt bútorok, feleslegessé vált használati 

tárgyak, eszközök, textíliák. Fontos, hogy a lom olyan formában és méretben kerüljön 

kihelyezésre, hogy azt egy ember képes legyen a hulladékszállító jármű gyűjtőjébe berakni, 

másképp nem kerül elszállításra a kihelyezett hulladék. (Nagyobb bútorok darabokra szedve, 

ruhák, egyéb textíliák zsákba rakva, egyéb lécek, csövek kötegelve) 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe: 

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék 

- elektromos, elektronikai készülékek (TV, hűtő, mikrohullámú sütő) 

- építési, bontási hulladék 

- mezőgazdasági, ipari hulladék 

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs, festék, olaj maradványok 

- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói 

tevékenységből származó hulladék. 

 

A lomtalanítás folyamata:  

- az ügyfél a +36-70/489-5656 számon bejelenti igényét a Négyforrás Nonprofit Kft-nél.  

- az adatok és a díjtartozás ellenőrzését követően időpontot egyeztetnek  

- az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi a lomhulladékot a megfelelő módon 

az ingatlan elé, melyet az alvállalkozó autója elszállít. 

A lomhulladékba nem tartozó hulladékot továbbra is elhelyezhetik a helyi hulladékudvarban 

nyitva tartási időben. 

Forráskúti hulladékudvar nyitva tartása: szerda: 7-19:20 óra és szombat 8-16:20 óra  

              (ebédidő: 12-12:20) 

Elérhetősége: 70/682-8568 

 


