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Jelen tájékoztatóban foglaltak kizárólag a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint 

közszolgáltató által Kaposvár város területén végzett lomtalanításra vonatkoznak. 

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évtől Kaposvár területén a házhoz menő 

lomhulladék elszállítását előzetes regisztrációt követően, előre megadott időpontban évi egy alkalommal 

szállítja el ingyenesen lakossági ügyfeleitől. 

I. KI JOGOSULT A LOMTALANÍTÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE? 

A lomtalanítást az érvényes törvényi szabályozás értelmében kizárólag a közszolgáltató rendszerében 

szereplő aktív hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező lakossági, társasházi ügyfelek 

vehetik igénybe. 

A gazdálkodó szervezetek, illetve költségvetési szervek a közterületi lomtalanításban részvételre, illetve 

a közszolgáltatás körébe tartozó házhoz menő lomtalanítás igénybevételére nem jogosultak, egyedi 

megrendelés alapján szükséges gondoskodniuk a lomhulladék elszállításról, kezelésről.  

A jogosultság feltételeinek meglétét a közszolgáltató az igénylést követően ellenőrzi. 

II. HOGYAN LEHET IGÉNYBE VENNI A SZOLGÁLTATÁST? 

A regisztrációs időszak 2023. március 01. napjától 2023. március 31. napjáig tart. 

Jelentkezni az alábbi módokon lehetséges: 

• telefonos applikáción keresztül: Kaposmenti Hulladékgazdálkodás (IOS, Android); 

• www.khg.hu weboldalon a Lomtalanítás igénylése fül alatt található elektronikus nyomtatvány 

kitöltésével; 

• ügyfélszolgálatunkon személyesen és telefonon (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.; +36-82/310-

000). 

A regisztrációhoz a személyes adatokon kívül szükséges a vevő (fizető) azonosító szám megadása, 

mely megtalálható az NHKV Zrt. által minden negyedévben kiküldött számla 3. oldalának bal felső 

sarkában. 

A társasházak esetében a társasházkezelőnek/közös képviselőnek van lehetősége leadni a 

lakóközösség egészére vonatkozó lomtalanítási igényeket. 

Amennyiben a regisztrációval kapcsolatban kérdés merül fel, kérjük keressék bizalommal 

ügyfélszolgálatunkat. https://www.khg.hu/ugyfelszolgalat-elerhetosegek  

A határidő lejárta után további lomelszállítási igényeket nem tudunk rögzíteni, viszont a Kaposvári 

Hulladékudvar (7400, Kaposvár, 0324/27 hrsz. Dombóvári út) egész évben ingyenesen befogadja az 

odaszállított lomhulladékot lakossági ügyfelektől. Hulladékudvarainkról bővebb információt a 

www.khg.hu weboldalon találnak. 

https://www.khg.hu/ugyfelszolgalat-elerhetosegek
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Regisztrációt követően a beérkezett jelentkezéseket feldolgozzuk és áprilisban mindenkit postai 

levélben értesítünk a lomelszállítás időpontjáról. 

III. MILYEN TÍPUSÚ HULLADÉKOT LEHET KIHLYEZNI ÉS MILYEN FORMÁBAN? 

A lomtalanítási napokon olyan, a háztartásban keletkező nagydarabos hulladékok helyezhetők ki, 

amelyek méretüknél fogva a hulladékgyűjtő edényben nem férnek el. Lomnak minősül minden a 

szokásos életvitel során felhalmozódott nagydarabos szilárd hulladék: bútorok, edények, szőnyegek, 

játék stb. 

A lomokat kizárólag a begyűjtést megelőző napon 18:00 órától a megjelölt napon reggel 5:00 óráig 

helyezzék ki az ingatlanok elé, jól látható helyre, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a 

forgalmat nem akadályozva. 

Lomhulladékként NE TEGYENEK KI: elektronikai hulladékot (pl.: hűtő, TV, mikró, mosógép, stb.), 

építési hulladékot (pl.: törmelék, wc-csésze, mosdókagyló, ajtó, ablak, ablaküveg, föld, stb.), 

autóbontásból származó hulladékot (pl.: gumiabroncs, szélvédő, lökhárító, kárpit, alkatrészek, stb.) 

zöldhulladékot, kommunális, szelektív és üveghulladékot, valamint veszélyes anyagokat (pl.: 

növényvédő szerek, olajos kannák, elemek, akkumulátor, festékek, vegyszerek, savak, lúgok, valamint 

ezek kiürült göngyölegét, stb.)! 

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett, illetve a lomtalanítás 

során a nem megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az 

ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése 

illegális hulladéklerakásnak minősül, szabálysértési eljárást von magával. A regisztráció nélkül 

kihelyezett lomhulladék nem kerül elszállításra! 

 


