
    LOMTALANÍTÁS 2020 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. a közterületek 

rendjének és tisztaságának érdekében házhoz menő lomtalanítást vezetett be, mely évente egyszer, 

maximum 2 m3-ig, ingyenesen igényelhető, e fölött, egyedi megrendeléssel, díj ellenében vehető 

igénybe. Ebben az esetben kérjük, hogy külön egyeztessenek a Balassagyarmati Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft-vel (Tel: 0635/500-199). 

Évente egy alkalommal a szolgáltatás továbbra is térítésmentes a lakossági ügyfelek számára! 

A házhoz menő lomtalanítást előzetes igénybejelentés alapján, végzi a közszolgáltató azon 

ügyfeleknél, akiknek nincs hulladékgazdálkodási díj tartozása! 

Nagylóc településen kijelölt lomtalanítási nap: 

2020. szeptember 25. (péntek)   

A lomtalanításra az igénybejelentés történhet 2020. szeptember 21.-ig az alábbi módokon: 

• Jelen tájékoztató levelünkhöz mellékelt adatlapon, melyet kitöltve e-mailben 

(info.eszakkom@nhsz.hu) címen vagy a nagylóci Polgármesteri Hivatalban lehet leadni. 

• A honlapunkon (www.nhszeszakkom.hu) található elektronikus űrlap kitöltésének a 

segítségével  

Felhívjuk figyelmüket hogy a 2020. szeptember 21. után leadott lomtalanítási 

igénybejelentéseket nem tudjuk figyelembe venni! 

A jelentkezést minden esetben visszaigazoljuk, és kizárólag a visszaigazolt címről szállítjuk el a 

lomot! A visszaigazolás a lomtalanítást megelőzően az adatlapon megadott e-mail címre, vagy a 

megadott telefonszámra történik majd. Figyelem: 

Csak az időben bejelentett és visszaigazolt jelentkezés alapján szállítjuk el a lomhulladékot, 

melyet az adott napon reggel 6 óráig kell előkészíteni szállításra közvetlenül az ingatlan elé! 

Telefonon történő lomtalanítási jelentkezést Társaságunk nem fogad el! 

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése 

illegális hulladéklerakásnak minősül. Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos! A 

vonatkozó jogszabályok értelmében a szabálytalankodóknak bírságot kell fizetniük!  

Kérjük, hogy az alábbi adatokat mindenképpen adják meg a lomtalanítási igény bejelentéséhez: 

• lomhulladék típusa (pl:nagydarabos, bútor stb.) 

• az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, telefon, E-mail).  

• vevő (fizető) azonosító (Amennyiben még nem rendelkezik vevőkóddal kérjük  keresse fel 

az adatok egyeztetése céljából Ügyfélszolgálatunkat!) 

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok: 

Olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit 

meghaladja, ezáltal a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútorok, kerti 

bútorok, játékok). Kérjük, hogy a nagyobb méretű lomokat, bútorokat lehetőleg szétszedve, 

darabokban készítsék elő a szállításra. 

 

mailto:info.eszakkom@nhsz.hu
http://www.nhszeszakkom.hu/


Lomtalanításkor NEM kihelyezhető hulladékok: 

• kommunális hulladék 

• építési, bontási hulladék, törmelék 

• gumiabroncs 

• szelektíven gyűjthető hulladékok (újságpapír, kartonpapír, üveg, műanyag palackok, sörös doboz) 

• zöldhulladék 

• elektronikai cikkek 

• veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akkumulátorok,   

vegyszerek)                       

valamint minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést végző 

dolgozók testi épségét, egészségét.        

   Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket! 

NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOMTALANÍTÁS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP 2020. 

Díjfizető/megrendelő neve: __________________________________________ 

Vevő/fizető azonosító szám:__________________________________________ 

Lomtalanítási cím: __________________________________________________ 

Elérhetőségek: telefon:______________________________________________ 

                  e-mail:______________________________________________ 

 

lom becsült mennyisége (max. 2 m3) kb.:__________________________________ 

lom összetétele/típusa:________________________________________________ 

___________________________________________________________________            

 

________________________ 
ingatlantulajdonos aláírása 

 

Kérjük a regisztrációs adatlapot kitöltve az info.eszakkom@nhsz.hu e-mail címre, legkésőbb 2020. 
szeptember 21.-ig megküldeni szíveskedjenek! 

A kitöltött bejelentő lapok személyesen is leadhatók a nagylóci Polgármesteri Hivatalban! 


