
Lomtalanítási tájékoztató     NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 

 
Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy Tiszafüred településen az éves 

lomtalanításra 2023. március 24-én és 25-én kerül sor.  (Az utcajegyzék a hátoldalon megtalálható!) 

Lomhulladékként a következő hulladékokat szállítjuk el: nagyobb méretű szilárd hulladékok, 

berendezési tárgyak, bútorzat, ágybetét, ruhanemű. A jogszabályok által veszélyesnek minősített hulladékot 

és az építési-, bontási törmeléket nem áll módunkban elszállítani. Egy ingatlantól annyi lomhulladékot 

szállítunk el, ami normál életvitel mellett, 1 év alatt keletkezhet az ingatlannál. Kérjük a fentiek szíves 

tudomásulvételét és betartását. 

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A lomhulladékot, a közterület-foglalás szabályait betartva az 

ingatlan elé kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás 

biztonságosan, balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú szilárd hulladékokat összekötött 

zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak 

legyenek!  

A fentiektől eltérő módon kihelyezett hulladékokat nem szállítjuk el. 

Lomtalanítást kizárólag azon ügyfeleink részére biztosítjuk, akik a kötelező közszolgáltatást legalább 

6 hónapon keresztül igénybe veszik. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a 

közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak a közszolgáltatón, vagy megbízottján kívül bárki más által 

történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül! 

A lomhulladék nem tartalmazhat: 

• háztartási hulladékot,  

• veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, 

savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, 

fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, permetszereket és azok dobozait, 

• azbesztet tartalmazó hulladékokat,  

• éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök),  

• építési törmeléket, épületbontásból származó hulladékot,  

• gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat,  

• elektronikai hulladékot 

• zöldhulladékot. 

 

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való segítő közreműködésüket! 

 

 



 

2023.03.24. (péntek) 

Akácfa út Füstifecske köz Kasfonó út Móricz Zs. utca Sárgarigó út 
Aradi út Gerle köz Kastély út Morotva út Sirály köz 
Ártéri út Gesztenyés út Katalin út Múzeum park Süllő út 
Béke út Gyártelepi út Kikötő út Nyergesek utcája Szárcsa köz 
Búzavirág utca Harcsa út Kinizsi Orgona út Széklaposi út 
Csalogány köz Határ utca Kismuhi utca Ökörszem út Szilva utca 
Csokonai út Hattyú utca Kistisza út Örvényi morotva Szivárvány utca 
Csuka út Horog utca Kornyikszőlő út Örvényi út,  Szőlő utca 

Dévér út Hunyadi utca Kossuth L. utca 
(Húszöles úttól 
Örvény felé) Tisza út 

Diófa utca Ifjúság utca Külsőfokpart út Potyka út Tiszai kertsor út 
Erdősor út Iskola út Liget utca Rákóczi út Tiszavirág utca 
Esze Tamás utca Janafoki út Mártírok útja Remény út Tölgyes út 
Fürdő utca Kakukk utca Mohári utca Rózsa Köz Váci M. utca 
Füredi út Kárász út Móré út Rózsa utca Vörösbegy 

   
Rózsadomb utca Zöldike köz 

 

Kócsújfalu 

 

2023.03.25. (szombat) 

 

Ady E. utca  Dózsa Gy. utca Kertész utca Örvényi út  Tariczky Sétány 
 Aradi Vértanúk útja Eper utca Kis Zug (Húszöles útig) Téglás utca 
 Arany János út Felsőbuda utca Kiss Pál  út Őz utca Temető utca 
 Árpád utca Feszty Á.utca Kossuth tér Pacsirta utca Toldi M. út 
 Bajcsy-Zsilinszky út Fő utca Könyök utca Pék utca Tompa M. út 
 Balogh út Füstösdomb utca Krúdy Gyula út Petőfi  út Úttörő utca 
 Bán Zsigmond utca Gábor Áron út Külsőkertsor utca Piac tér Vadász utca 
 Baross utca Görbe utca Lehel utca Poroszlói út +lakótelep Vágóhíd utca 
 Bartók Béla utca Gyöngyvirág út Lejtős köz Rét utca Vajgyár  utca 
 Béke tér Hajnal köz Liliom utca Rókás szőlő utca Városkert út 
 Belsőfokpart út Hámán Kató út Liszt F.utca Sarkantyú utca Vásárhelyi Pál út 
 Belsőkertsor út Hársfa utca Madách utca Sárkány utca Vasút utca 
 Bernáth utca Hold utca Mák utca Sarló utca Vörösmarty utca 
 Borsóskert utca Húszöles út  Malom út Semmelweis út Zrínyi M.utca 
 Budai S. utca Igari út Morgó utca Szabadság utca Zug utca 
 Butella utca Józsa utca Muhi utca Szabolcs út Zsák utca 
 Csaba út József A. utca Napraforgó utca Széchenyi kert   

Csap utca Kálvin út Nefelejcs út Szegfű utca   
Csatlós utca Kamilla utca Nyúl utca Szeretet út   
Csillag utca Kandó köz Nyulas szőlő út Szőlősi út   
Damjanich utca Kántorvár út Óbuda út Takaró köz   
Debreceni út Katona J.út Őrhalom utca Táncsics M.utca   
Délibáb utca Keleti út Összekötő út    
Domaházi út Kereszt utca     

www.nhsztisza.hu 
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