
 
 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
                                       Házhoz menő lomtalanításról 

 

A BMH Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.), mint B.-A.-Z. megye 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó gazdasági társasága az alábbiakról 
tájékoztatja Kazincbarcika város lakosságát: 

Mint ahogyan a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. már korábban tájékoztatta Önöket, szeretnék 
megerősíteni, hogy a hulladék közszolgáltatás részeként külön igénybejelentés alapján évente 
2 alkalommal igénybe vehető a természetes személy ingatlanhasználók részére a házhoz menő 
lomtalanítás. 

Az igény bejelentés történhet: 

• személyesen ügyfélszolgálati irodában, 
• telefonon 06 21 3500 111-es ügyfélszolgálati telefonszámon, 
• honlapukról előzetesen letöltött igénybejelentős lap segítségével (település névre 

kattintva az ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein), 
• e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail címen, 
• az oldalon található elektronikus űrlap segítségével 
• e-mailben polgarmester@kazincbarcika.hu e-mail címen 

Ahhoz, hogy rögzíteni tudják az egyes ingatlanhasználók által benyújtott lomtalanítási 
igényeket a következő adatokra lesz szükség: 

• lomhulladék típusa, 
• lomhulladék várható mennyisége (m3), 
• lomok elszállításának kívánt időpontja, 
• az ÖN címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, E-mail) 

Társaságuk lehetőséget biztosít arra is, hogy településenként megszervezve az 
önkormányzatok juttassák el a lomtalanításra vonatkozó lakossági igényeket.  

A lomtalanítás díjmentes, évente maximum kettő alkalommal vehető igénybe. 

A lomtalanítás alkalmával minden kihelyezett, nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, 
edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerül. A nagyméretű lomokat 
(ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban szükséges kihelyezni úgy, hogy az kézi 
erővel könnyen mozgatható legyen. 

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó 
fémhulladékot, azbesztet tartalmazó hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó faforgácsot, 



 
 
oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos 
rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékot (állati tetem, trágya), gyógyszereket, 
éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök), permetszereket és 
azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, 
autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot 
sem, mert azok nem kerülnek elszállításra. 

További információért látogasson el weboldalukra: www.bmhnonprofit.hu 

A BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatának elérhetősége: 

Telefonszám: +36 21 3500 111 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu 
 

Kérjük a BMH Nonprofit Kft. tájékoztatásának szíves tudomásul vételét! 

 

Kazincbarcika, 2020. július 09.   Tisztelettel: 

 
Szitka Péter polgármester 


