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Észak-Kom Nonprofit Kft 

 
Hulladékgazdálkodási tájékoztató Nagylóc 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja, hogy a rendszeres hulladékszállításon kívül az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtja Önnek. Lomtalanítás, szelektív hulladék és zöldhulladék gyűjtés. Az Önök településén a gyűjtést a 
Balassagyarmati Nonprofit Kft végzi. Az Európai Unióban a környezetvédelem az egyik legtöbbet emlegetett 
fogalom. A környezetünk megóvásánál a lakosság túlnyomó többsége is rendkívül fontosnak tartja és a tiszta, 
egészséges környezetért az anyagi áldozatok mellett arra is hajlandó, hogy aktívan részt vegyen a természeti értékek 
megóvásában. 
Az elkülönített/szelektív hulladékgyűjtés célja a másodnyersanyagok (pl. papír, műanyag stb.) kinyerése és 
hasznosítása, ezáltal csökken a primer erőforrások (pl. fa, természeti erőforrások) felhasználása, és csökken a 
lerakóba kerülő hulladék mennyisége is. A hulladékok válogatásra kerülnek, ahol tovább szortírozzák, és így kerül a 
feldolgozókba.                                                  2022. évi Hulladéknaptár 
       

2022. év Kommunális hulladékgyűjtés 
hetente 1 alkalommal kedden 

Szelektív hulladékgyűjtés  
utolsó kedden 

Zöld hulladékgyűjtés                                                    
utolsó pénteken                        

időszak 04.01-11.30.között 

Január 4,11,18,25 25 
fenyőfa gyűjtés hulladékgyűjtési 

napokon 11,18 

Február 1,8,15,22 22   

Március 1,8,15,22,29 29   

Április 5,12,19,26 26 29 

Május 3,10,17,24,31 31 27 

Június 7,14,21,28 28 24 

Július 5,12,19,26 26 29 

Augusztus 2,9,16,23,30 30 26 

Szeptember 6,13,20,27 27 30 

Október 4,11,18,25 25 28 

November 1,8,15,22,29 29 25 

December 6,13,20,27 27   

 
Szelektív hulladékgyűjtési útmutató a sárga színű gyűjtő zsákhoz: (egy zsákban elhelyezhető hulladék fajták) 
Papírhulladék - vegyes újságpapír, reklámkiadványok, irodai papír, tiszta csomagolópapír, könyvek, füzetek műanyag 
csomagolás nélkül, papír tojástartó, kartondobozok összehajtva, 
Fémhulladék - fém italos dobozok  (üdítős, sörös stb.)-  fém konzervdobozok (kimosva)- Tetra Pack (gyümölcslé, 
tejes dobozok stb.) tisztán, lapítva 
Műanyaghulladék – ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, címkével) lapítva – háztartásban előforduló tiszta 
fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.) 
- PP és HDPE flakonok (kozmetikai és tisztítószeres flakonok pld. samponos, mosószeres, öblítős stb.) kiöblítve 
 
NEM kerülhetnek a szelektív hulladékgyűjtő zsákba : 
 - ételmaradékkal szennyezett papírok, szalvéták, zsebkendő, egészségügyi betétek, nadrágpelenkák, indigós papírok, 
átíró tömbök 
   - joghurtos- és tejfölös poharak, margarinos csészék, chips-es, kekszes és csokoládés zacskók, vákuumcsomagolt 
felvágottak tálcái, rekeszek, vödrök, gyerekjátékok, hungarocell, ételmaradékkal szennyezett nejlonzacskók, 
különféle műanyag használati tárgyak, műanyag evőeszközök, eldobható poharak, tányérok, élelmiszer maradványt 
tartalmazó műanyag dobozok (pld. étel futárok dobozai), zsíros, ét- vagy motorolajos, fagyállós flakon 
TILOS  bármilyen üveg hulladékot beletenni (a feldolgozás során balesetveszélyes) !!! 
 
Az öblös üveghulladékokat a Nagylóci Polgármesteri Hivatal előtti közterületen kihelyezett gyűjtőszigeten lehet 
díjmentesen elhelyezni. 
 



 

Zöldhulladék gyűjtési útmutató: 
A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos számára alkalmanként legfeljebb 6 db/ingatlan lebomló 
zöldhulladék gyűjtőzsák elszállítását biztosítjuk zöld színű ingyenes gyűjtőzsákban, és legfeljebb 0,5 m3 összekötegelt 
ágat, gallyat. 
Kérjük, hogy a közterületek tisztaságának megóvása érdekében, a zöldhulladékot csak az ütemtervben megjelölt 
napokon helyezze ki reggel 6 óráig oly módon, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, valamint a 
begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. Kérjük, hogy egyéb hulladékot (kommunális hulladék, papír, 
műanyag, veszélyes hulladék) ne tegyen a zöldhulladék közé, mert az akadályozza az újrahasznosítást. A nagyobb 
ágakat, gallyakat (átmérő 4-6 cm-nél nem nagyobb és 1 méternél nem hosszabbak) összedarabolva és összekötve 
kell elhelyezni a zsákok mellett! 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ömlesztve kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra ! 

Lomtalanítás 
Szervezetten, meghatározott időpontban (jelenleg egyeztetés alatt, később kerül kihirdetésre) külön díjazás nélküli 
lomtalanítási szolgáltatásunkat a közszolgáltatás keretén belül a lakosság évente egyszer igénybe veheti. Ettől eltérő 
időpontban külön díjazás ellenében, az év bármelyik napján rendelhető lomtalanítás szolgáltatásunk. 
A lomok kikészítésének módja: 
Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az úttestre, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak! 
Kérjük, hogy a közterületi rend megóvása érdekében az értesítőben szereplő időpontot tartsák be!   
A lomtalanítás során leadható LOM az ingatlanoknál keletkező olyan háztartási hulladék, nagyobb méretű nem 
veszélyes hulladék, mely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.  
A lomtalanítás során leadható hulladékok: 
A feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási hulladék stb. 
Tilos veszélyes hulladékot kihelyezni, mivel az sok esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése 
miatt mind a környezetre, mind az ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent. 
Nem kihelyezhető hulladékok: 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy építési bontási hulladék, pala, építési anyagok, nyesedék, kerti hulladék, föld, 
trágya, zöld hulladék, állati tetemek, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékes 
göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása, veszélyes összetevőjű tisztítószerek,  és göngyölegeik 
használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer egyéb veszélyes összetevőjű hulladékok) a háztartásban 
napi szinten keletkező háztartási hulladék, autógumi, autóalkatrész, ipari vagy mezőgazdasági vállalkozásból vagy 
tevékenységből keletkező hulladékok NEM tartoznak a lomok közé.  
 
Ügyfélszolgálati ügyekben (pld. reklamáció, közszolgáltatás igénybevétele, lemondása, névátírás, 
tulajdonosváltozás, szolgáltatás szüneteltetés bejelentés, számlazással kapcsolatos információk, egyenleg 
egyeztetés, számla másolat igénylés, stb.) az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft lakossági ügyfélszolgálatának 
elérhetőségei:  
Telefon:  37/ 999-615; E-mail: info.eszakkom@nhsz.hu  
Iroda: 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 31. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 126. 

Hulladékgyűjtéssel (kommunális, szelektív, zöld) kapcsolatos bejelentés, elmaradt szállítás, egyéb észrevétel, 
bejelentés  esetén, a szolgáltatást nyújtó alvállalkozónk elérhetősége:  
Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Telefon: 35/301-402 17 vagy 23 mellék; 35/500-199 17 vagy 23 mellék; E-mail: kapcsolat@bgyvarosuz.hu 
Cím: 2660 Balassagyarmat, Mikszáth K. u. 59. 
 
Többlet hulladékgyűjtéshez zsák vásárolható a helyi önkormányzatnál. 
 
A hulladékgyűjtő edény esetleges sérülése kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk: 
Nem akarjuk tönkre tenni a gyűjtőedényeket, azok a használat során mennek tönkre. A heti rendszerességgel végzett 
gyűjtés során (húzzuk, emeljük, illesztjük, ürítjük), nagy eséllyel a kollégák kezei között keletkezhetnek a sérülések. 
A jó minőségű anyagból  készült és megfelelő méretű edények az ürítő szerkezethez való illesztéshez- az állásban is 
tönkremennek a fagy és az ultraibolya sugárzás következtében, ha műanyagból vannak, a fémkukákat pedig megeszi 
a rozsda. A gyártók egy év (1 év!) jótállást vállalnak a ma már elterjedtebb műanyag kukákra. A Balassagyarmati 
Városüzemeltetési NKft  az általuk bérbe adott edényeket, amennyiben az a használatából eredően sérül meg, akkor 
díjmentesen kicseréli.  
 

        NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft.   
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