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Targy: Tajekortatas a hazhoz mend lomtalanitas 6jrainditasarol
Tisztelt Polgarmester Asszony/Ur!
A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abauj-Zemplen megye hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatoja az
alabbiakrOltajekortatja.
A BMH Nonprofit Kft. 2020. majus 11161 ismetelten fogadja a hazhoz mend lomtalanitasra vonatkozo
igenybejelenteseket.
Az igenybejelentessel egy iddben nyilatkozattetel sziikseges mely az alabbiakat tartalmazza:
-

Az igenybejelentd az L'ij tipusu koronavirus tiineteit sem magan, sem a vele egy haztartasban
eldkon nem tapasztalja vagy tapasztalta az elmult 14 naptari napban.

-

Az uj tipusu koronavirussal sem az igenybejelentd, sem a vele egy haztartasban eldk nem
fertozodtek meg.
Az igenybejelentd legjobb tudomasa szerint az elrmilt 14 naptari napban nem erintkezett
fertdzott szemellyel.
Nyilatkozik, hogy az igenybejelentd es a lomtalanitassal erintett ingatlan sem jelenleg, sem a
nyilatkozat megtetelet megelazd 14 naptari napban nem Silt hatosagi hazi karanten szabalyai
alatt.

A nyilatkozat a www.bmhnonprofit.hu oldalon a lomtalanitasi igenybejelentd lap mellekletekent
erheto el.
A hazhoz mend lomtalanitasra vonatkozo altalanos informacidkat leveliink mellekletekent kiildjijk meg
Onoknek.
Kerjiik, tajekortatasunk kozzetetelevel segitsek az informaciok minel szelesebb korben tortend
megismerteteset.
Egyiittmilkodesiiket megkoszonve.
Melleklet: Altalonos informaciok a hazhoz mend lomtalanitosnil
Miskolc, 2020. majus 7.
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Tajekortatas a hazhoz mend lomtalanitasrol
BMH NONPROFIT KFT.

A BMH Nonprofit Kft. a korterliletek rendjenek es tisztasaganak megorzese erdekeben a lomtalanitast nem elore
meghirdetett napokon, hanem igenybejelentes alapjan, a lakossal elore egyeztetett napon vegzi el. Ezzel a
szolgaltatassal a lom keletkezesehez igazithatO az elszallitas idopontja. A lomtalanitas ingyenesen evente 2
alkalommal veheto igenybe.
A lomtalanitas elozetes igenybejelentes alapjan tortenik. Csaladi hazak eseteben a lakos/ok jelezhetik igenyuket,
tarsashazak eseteben pedig a tarsashaz kOzos kepviseloje.
Az igenybejelentes tOrtenhet:
• szemelyesen az ligyfelszolgalati irodakban,
• telefonon a 06 21 3500 111-es Ogyfelszolgalati telefonszamon,
• a honlapunkrOl elozetesen letoltott igenybejelento lap segitsegevel (telepillesnevre kattintva az Ligyfelszolgalat
megadott elerhet6segein),
• e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail amen,
• a www.bmhnonprofit.hu oldalon talalhato elektronikus arlap segitsegevel melyhez, kerjlik valassza ki az On
telepuleset (fooldal/szolgaltatasi teriilet) es kattintson a „Lomtalanitasi igeny bejelentese elektronikus &lap
segitsegevel" lehetosegre.
Ahhoz, hogy rogziteni tudjuk a lomtalanitasi igen* a kovetkez6 adatokra lesz sziiksegunk:
• lomhulladek tipusa,
• lomhulladek varhato mennyisege (m3),
• lomok elszallitasanak kivant idopontja,
• az On cime es elerhet6segei (nev, cim, ligyfelkOd, telefon, e-mail).
A lomtalanitas idopontjanak pontos meghatarozasa a fentiek figyelembevetelevel es a szolgaltato belso jarattervenek
figyelembevetelevel tortenik. Ezert kerjuk, hogy folyamatosan jelentkezzenek igenyeikkel, mivel azokat csak litemezve
tudjuk elvegezni.
Miutan beerkezett Ontol az igeny hozzank, kollegaink egyeztetik az On igenyeit es cegunk lehetosegeit, majd az
1997. evi CLV. fogyasztovedelmi torveny szerinti 15 napon beliil visszajelziink Onnek a megadott elerhetOsegeinek
valamelyiken. A Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltatasi Szerzeidesben foglaltak alapjan a lomhulladek elszallitasa az
igenylestc5I szamitott 30 napon be101tortenik meg.
Amennyiben az altalunk visszaigazolt napra On kikesziti a lomhulladekot ingatlanja ele, munkatarsaink a megjelolt
napon 6-14 ora kozott begyajtik.
A lom, a lomtalanitas soran atvett olyan haztartasi hulladek, amely a kozszolgaltatas kereteben rendszeresitett
gyajtoedeny mereteit meghaladja.
A lomtalanitas alkalmaval minden, az ingatlan ele kihelyezett nagyobb terjedelmii hulladek (pl.: butor, edenyek, egyeb
feleslegesse valt eszkOzok, targyak) elszallitasra keriil. A nagymeretii lomokat (pl.: agy, szekreny, Ologarnitiira)
szetszedett allapotban kell kihelyezni Ligy, hogy az kezi erovel konnyen mozgathato legyen.
A lom tovabbra sem tartalmazhat haztartasi hulladekot, veszelyes anyagot tartalmazo femhulladekokat, azbesztet
tartalmazo hulladekokat, veszelyes anyagokat tartalmazo faforgacsot, oldOszereket, szerves oldOszereket, savakat,
lugokat, nehezfem tartalmu hulladekot, olajos rongyokat, faradt olajat, olajszCiroket, fert6z6 hulladekokat (allati
tetem, tragya), gyOgyszereket, tiles-hegyes eszkozoket (injekciOs tiik, fecskend6k, vagO- szurOeszkozok),
permetszereket es azok dobozait, epitesi tormeleket, epulet bontasbOl szarmazo hulladekot, gumikopenyt,
autObontasbol szarmazO hulladekot, autoroncsokat, elektronikai hulladekot es zoldhullaciekot sem, mert azokat
tarsasagunk nem szallitja el.
EZUTON TAJEKOZTATJUK A LAKOSSAGOT, HOGY A BEJELENTES NELKOL TORTENO HULLADEK KIHELYEZESE ILLEGALIS
HULLADEKLERAKASNAK MINOSUL!
BMH Nonprofit Kft.

