
GYŰJTŐPONTOS LOMTALANÍTÁS

KIJELÖLT KERÜLETI GYŰJTŐPONT: 1165 Budapest, Margit u. 114. 

IDŐPONT: 2020. november 17-25., 9-18 óráig 

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ ÉS IDŐPONTFOGLALÁS SZÜKSÉGES: 
2020. november 10-től a www.fkf.hu oldalon és a 06 80 353 353 telefonszámon

Tisztelt XVI. kerületi Ügyfeleink!
A három hónapos rendkívüli járványügyi helyzet miatt Budapesten 61 nap, azaz 61 körzet lomtalanítását halasztottuk el, ami az 
összes éves lomtalanítási nap mintegy harmada. Az elhalasztott napokat a szoros éves lomtalanítási programba idén már nem 
lehet változtatás nélkül beilleszteni. Ezúton is jelezzük, hogy az elhalasztott XVI. kerületi lomtalanítást az önkormányzat 
kérésére soron kívül fogjuk a 2021. év elején a megszokott módon elvégezni.

Társaságunk az Önök kerületében a lomtalanítást ebben az évben kombinált rendszerben, gyűjtőpontos módszerrel 
végzi el. A gyűjtőpontok a kerület kijelölt helyszínein november 17. és november 25. között 9 napon át üzemelnek, amely idő-
szak egy hétvégét is magában foglal annak érdekében, hogy a kerületi lakosok a szolgáltatás igénybevételét a heti időbeosztá-
sukhoz tudják igazítani. 

A gyűjtőpontos lomtalanítás során lom kizárólag a fenti helyszínen és időpontban adható le, 
közterületen való elhelyezése szabálysértésnek minősül.

TEGYÜNK EGYÜTT BUDAPEST TISZTASÁGÁÉRT!

GYŰJTŐPONTOS LOMTALANÍTÁS

Az idei, kombinált rendszerben, gyűjtőpontos módszerrel történő lomtalanítás előnyei:
•  A szokásostól eltérően nem egyetlen este, hanem több, mint egy teljes hét áll a lakosok  rendelkezésére, hogy megváljanak 
lomjaiktól. 
• Tiszta és rendezett marad a lakókörnyezet, hiszen így közegészségügyi kockázatot jelentő, nem megfelelő minőségű 
hulladék semmiképp sem kerülhet az utcára.
•  Megszűnnek a közismert illegális kísérő jelenségek: a „lomizás” és a veszélyes hulladék kihelyezése.

*További információkért kérjük, látogassanak el weboldalunkra vagy keressék fel ügyfélszolgálatunkat a 06 80 353 353 telefonszámon.

•  A gyűjtőpontos lomtalanítás előzetes időpont-regisztrációhoz és mennyiségi korláthoz kötött. 
•  Egy háztartás 2 m3 (2 m x 1 m x 1 m) lomhulladékot szállíthat be.
• A kijelölt gyűjtőpontot kizárólag a XVI. kerületi lakosok vehetik igénybe, amit lakcímkártya és ugyanazon személy   
nevére szóló személyigazolvány bemutatásával kell igazolni. 
• A gyűjtőponton kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (ami méretei miatt nem rakható a 
hulladékgyűjtő-tartályba, pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) adható le. 
• Bizonyos* veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok leadására a XVI. kerület, Margit utca 114. 
alatt  kijelölt ideiglenes gyűjtőponton, a lomhulladék leadásával azonos időszakban, november 17. és november 25. 
között minden nap 9-től 18 óráig van lehetőség.

XVI. kerület, 2020

(az Ikarus gyár külső parkolójában)


