
N O N P R O F I T    K F T .

Házhoz menő rendszerű
lomtalanítás

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 2020-ban folytatja a tavaly bevezetett, házhoz menő 
rendszerű lomtalanítást.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alka-
lommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladékmennyiségig lomtalanítási szolgáltatás 
igénybevételére.
A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében lakossági igénybejelentés 
alapján, előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást.

Az igénybejelentés feltételei:
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a 
szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingat-
lanhasználók nyújthatnak be.

FONTOS! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó "lomtalanítási 
igények leadása" időpontjában adhatja le, melynek ütemezését mellékletünk tartal-
mazza. Ettől eltérő, más településről érkező igénybejelentést nem áll módunkban 
fogadni!

Az igénybejelentés történhet:
• a https://www.zoldhid.hu/ weblapon található „Lomtalanítás” gombra kattintva, 
és az ott található elektronikus űrlap kitöltésével,
• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében, amelyről a 
https://www.zoldhid.hu/ honlap „Ügyfélszolgálat” menüpontja alatt tájékozódhat 
(az azonosítás ügyfélszám alapján történik),
• a honlapunkról letölthető formanyomtatvány segítségével, amelyet postai úton 
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. utca 69.) vagy a lomtalanitas@zoldhid.hu e-mail címre 
kérjük megküldeni. (KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek 
feldolgozásra, visszaigazolásra).

Lomtalanítás folyamata:
1. Lomtalanítási igény benyújtása.
2. A Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát és annak várható időpontját. 
E-mailen, illetve honlapon keresztüli jelentkezés esetén a megadott e-mail címre 24 
órán belül automatikus válaszüzenetet kap. Amennyiben ez nem érkezik meg, úgy 
ellenőrizze, helyesen írta-e be mind a saját, mind a szolgáltató e-mail címét, vagy
hogy az üzenet nem került be a levélszemét/spam mappába.
3. A visszaigazolt dátumon és a megadott időpontban a közszolgáltató jelentkezik a 
regisztrált címen. Kollégáink legfeljebb 5 perc várakozás után – amely idő nem vonat-
kozik a rakodásra – távoznak a helyszínről. Amennyiben az ingatlanhasználó vagy 
megbízottja nem jelenik meg a helyszínen, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, új időpont 
egyeztetése már nem lehetséges.
4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, amelyet a gépjármű érkezése-
kor átad a személyzetnek (HT. 40 § 3. bekezdés alapján).
5. Ügyfelünk aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembe-
vételével történik. A megkeresés beérkezését követően – erőforrásainkhoz igazított – optimális begyűjtési terv 
készül, majd a lomtalanítás teljesítése előtti héten visszajelzünk a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az általunk 
visszaigazolt napon kollégáink az igénylésben megjelölt címen jelentkeznek.
Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén megbízottja is jogosult átadni a közszolgáltató részére a lomhul-
ladékokat.

További kérdés esetén keresse fel ügyfélszolgálatunkat!
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