
               
 

MOHÁCS 
TÁJÉKOZTATÓ A 2020. ÉVI ŐSZI LOMTALANÍTÁSRÓL 

 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Mohácsi Lakosságot, hogy a város tisztaságának megőrzése érdekében a 2020. 
évi őszi lomtalanítást a lakosság igénybejelentése alapján, előre meghirdetett napon végezzük el. 
 
A térítésmentes lomtalanítási szolgáltatás igénybevétele kizárólag a Dél-Kom Nonprofit Kft-vel való 

ELŐZETES EGYEZTETÉSSEL/MEGRENDELÉSSEL, HÁZHOZ MENŐ, a Közszolgáltató által 

MEGADOTT IDŐPONTBAN való begyűjtéssel történik. 

  
A lomtalanítás megrendelése az alábbi módokon történhet: 

- A tájékoztató második oldalán található igénybejelentő lapot szíveskedjen 
kitölteni, aláírni, ügyfélszolgálatunk részére személyesen leadni vagy postán, e-
mailen megküldeni.  

- Telefonos bejelentés esetén az igénybejelentő lapot – az ügyfelünktől kapott 
információk alapján – ügyfélképviseleti ügyintézőnk tölti ki.  

 
Ügyfélképviseleti irodánk elérhetősége:  
7700 Mohács, Dózsa György utca 31.; Telefon: 06-69-510-074 és 510-076. 
 

AZ IGÉNY BEJELENTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2020. SZEPTEMBER 21 – OKTÓBER 9. 

A LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJA: 2020. OKTÓBER 15. 
 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az érintett területek ingatlanhasználói számára a 
lomtalanítás kizárólag a fentiek alapján vehető igénybe, az ettől eltérő módon és időpontban 
kihelyezett lom elszállítása nem történik meg! A nem megfelelő időpontban való kihelyezés 
hatósági intézkedést vonhat maga után! 

 

A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTJUK a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített 

hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb 
méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket stb.). 
 

A lomtalanítás keretén belül NEM SZÁLLÍTJUK EL: 

• építési, bontási törmeléket (pl. beton, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok 
keveréke, ablaküveg, síküveg), valamit azokat a bútorokat és berendezési tárgyakat, melyek a 
felsorolt anyagot valamelyikét tartalmazzák; 

• a kerti biohulladékot (pl. fanyesedék, faág, lomb); 

• háztartásokban keletkező vegyes hulladékot (kommunális hulladék); 

• elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladékot; 



• ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladékot 
(pl: autóalkatrész, szerszámok); 

• állati tetemet, trágyát; 

• elektronikai hulladékot (pl., háztartási gépeket, számítástechnikai eszközöket, ezek alkatrészeit, 
szórakoztató eszközöket - rádió, TV, lejátszók, szerszámgépeket); 

• veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer 
maradék, olajos hulladék, gyógyszer, gumiabroncs stb.) 
 

Építési törmelék, kerti biohulladék, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék az önkormányzati 
rendelet szabályai szerint elhelyezhető a Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett mohácsi 
hulladékudvarban. 
A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében, kérjük, hogy 
szétszerelve adják át a közszolgáltatónak. 
A zsákok, dobozok megtöltésénél kérjük, figyeljenek arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak 
legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt 
veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti 
munkatársunkat. 
 

 
KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!       

 
 
Dél-Kom Nonprofit Kft.                                               

 
 

 

 

Igény bejelentő 
Ügyfél tölti ki olvasható betűkkel: 

Lakossági közszolgáltatásra szerződött partner 
neve: 

 

Szállítás helye:  Partnerkód:  

Elszállításra váró lom becsült mennyisége:                     m3 

Telefonszáma:                                                                                                               
E-mail címe 
(olvashatóan): 

 

A fentiekben foglalt feltételekkel a lomtalanítási szolgáltatást megrendelem:  

Dátum: 
 

                                                                                             
Ügyfél / Ügyfélszolgálati 
ügyintéző aláírása: 

 

 


