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Tam,: Tajekortatas a hazhoz men6 lomtalanitas ujrainclitasarol
Tisztelt Elnok Ur!
A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abauj-Zemplen megye hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatoja az
alabbiakrOltajekortatja.
A BMH Nonprofit Kft. 2020. majus 11-t6I ismetelten fogadja a hazhoz men6 lomtalanitasra vonatkozo
igenybejelenteseket.
Az igenybejelentessel egy id6ben nyilatkozattetel sziikseges mely az alabbiakat tartalmazza:
Az igenybejelento az lij tipus6 koronavirus tiineteit sem magan, sem a vele egy haztartasban
elokon nem tapasztalja vagy tapasztalta az elmillt 14 naptari napban.
Az uj tipusu koronavirussal sem az igenybejelento, sem a vele egy haztartasban elok nem
fert6z6dtek meg.
Az igenybejelento legjobb tudomasa szerint az elmiilt 14 naptari napban nem erintkezett
fertozott szemellyel.
Nyilatkozik, hogy az igenybejelento es a lomtalanitassal erintett ingatlan sem jelenleg, sem a
nyilatkozat megtetelet megel6z6 14 naptari napban nem alit hatosagi hazi karanten szabalyai
alatt.
A nyilatkozat a www.bmhnonprofit.hu oldalon a lomtalanitasi igenybejelento lap nnellekletekent
erhet6 el.
A hazhoz men6 lomtalanitasra vonatkozo altalanos informaciokat levelLink mellekletekent kiildjiik meg
Onoknek.
BMH

Melleklet: Altalonos informaciak a hazhoz meno lomtalanitosral Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Hulladekgazdalkodosi
vozszolgaltato Nonprofit Kft.
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Tajekortatas a hazhoz menu lomtalanitasrol
BMH NONPROFIT KFT.

A BMH Nonprofit Kft. a korteriiletek rendjenek es tisztasaganak megorzese erdekeben a lomtalanitast nem elare
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 igenyliket,
tarsashazak eseteben pedig a tarsashaz kik& kepviseloje.
Az igenybejelentes tortenhet:
• szemelyesen az Ogyfelszolgalati irodakban,
• telefonon a 06 21 3500 111-es iigyfelszolgalati telefonszamon,
• a honlapunkrOl elozetesen letoltott igenybejelento lap segitsegevel (telepulesnevre kattintva az ligyfelszolgalat
megadott elerhetosegein),
• e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail cimen,
• a www.bmhnonprofit.hu oldalon talalhato elektronikus arlap segitsegevel melyhez, kerjiik valassza ki az On
teleptileset (fooldal/szolgaltatasi tertilet) es kattintson a „Lomtalanitasi igeny bejelentese elektronikus &lap
segitsegevel" lehetosegre.
Ahhoz, hogy rogziteni tudjuk a lomtalanitasi igen* a kovetkezo adatokra lesz szuksegiink:
• lomhulladek tipusa,
• lomhulladek varhato mennyisege (m3),
• lomok elszallitasanak kivant idopontja,
• az On cime es elerhetasegei (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 Otemezve
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 be101 visszajelzunk Onnek a megadott elerhet6segeinek
valamelyiken. A Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltatasi Szerzeidesben foglaltak alapjan a lomhulladek elszallitasa az
igenylestifil szamitott 30 napon beliil tortenik meg.
Amennyiben az altalunk visszaigazolt napra
napon 6-14 ora kozott begyajtik.

On kikesziti a lomhulladekot ingatlanja ele, munkatarsaink a megjelolt

A lom, a lomtalanitas soran atvett olyan haztartasi hulladek, amely a kozszolgaltatas kereteben rendszeresftett
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 nagymereta lomokat (pl.: agy, szekreny, illogarnitura)
szetszedett allapotban kell kihelyezni ugy, hogy az kezi erovel konnyen mozgathato legyen.
A lom tovabbra sem tartalmazhat haztartasi hulladekot, veszelyes anyagot tartalmazo femhulladekokat, azbesztet
tartalmazo hulladekokat, veszelyes anyagokat tartaInnazo faforgacsot, oldoszereket, szerves oldoszereket, savakat,
logokat, nehezfem tartalmil hulladekot, olajos rongyokat, faradt olajat, olajszCiroket, fertozo hulladekokat (allati
tetem, tragya), gyogyszereket, tiles-hegyes eszkozoket (injekcids tdk, fecskendok, Ago- szuroeszkozok),
permetszereket es azok dobozait, epitesi tormeleket, epulet bontasbOl szarmazd hulladekot, gumikopenyt,
autobontasbOl szarmazd hulladekot, autoroncsokat, elektronikai hulladekot es zoldhulladekot sem, mert azokat
tarsasagunk nem szallitja el.
EZUTON TAJEKOZTATJUK A LAKOSSAGOT, HOGY A BEJELENTES NELKUL TORTENO HULLADEK KIHELYEZESE ILLEGALIS
HULLADEKLERAKASNAK MINICiSOL!
BMH Nonprofit Kft.

