
Tisztelt Lakosok! 

Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket arról, hogy 2017. október 1-től az Ön településen 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a BMH Borsod Abaúj Zemplén Megyei 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. 

A szolgáltatás az eddig megszokott rend szerint folyik tovább.  

A háztartási hulladék, a szelektív hulladék, a zöldhulladék és az üveghulladék gyűjtési 
rendje változatlan marad, autóink a korábban megszokott járatnapokon érkeznek. 

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a közszolgáltatási szerződés szerint a hulladék 
begyűjtése során az ingatlanhasználók együttműködésre kötelezettek. Az együttműködési 
kötelezettségük kiterjed arra is, hogy az ingatlanhasználó a rendszeresített és 
hirdetményben közölt járat szerinti gyűjtőnapon, legkésőbb reggel 6 óráig, egyébként a 
járatszervezéstől függően a Közszolgáltató által közölt időpontig a gyűjtőedényzetet vagy 
zsákot köteles az útpadkára, illetve az úttest mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára 
kitenni és ezzel az eseti szolgáltatás igénybevételét kezdeményezni.  

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok közül a vegyesen (együtt) gyűjtött 
anyagáramok, mint papír, műanyag, fém, társított hulladékok gyűjtése kétheti 
rendszerességgel történik. 

Az együtt gyűjtött csomagolási hulladékok közül a zsákba kerülhet: 

papírhulladék: vegyes újságpapír, szórólap, kisebb papírdobozok; 
csomagolási fémhulladék: kiöblített italosdobozok, konzervdobozok, egyéb fém 
élelmiszercsomagolások; 
műanyag hulladék: műanyag (PET) palackok, fóliák (szatyrok, zacskók, zsugorfóliák), 
kiöblített flakonok (kozmetikai és tisztítószerek flakonjai) 
italoskarton dobozok: gyümölcsleves-, tejes-, stb. dobozok. 
 

A zöldhulladék gyűjtését március 1. és december 15. között kétheti rendszerességgel 
biztosítja a közszolgáltató. A zsákokba helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. 
A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 
1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsák(ok) mellett. 

Fenyőfa gyűjtés 

A közszolgáltató január hónapban legalább két alkalommal biztosítja a fenyőfák elszállítását. 

A házhozmenő üveghulladék gyűjtés 

Az üveghulladékok gyűjtése házhozmenő rendszerben havi egy alkalommal, zsákos 
formában történik. A szolgáltatás az év teljes egészében elérhető. 

A lomtalanítás továbbra is a 2017. július 1-jén bevezetett igény szerinti időpontban történő 
egyedi házhozmenő rendszerű lomtalanítás szabályai szerint elérhető a lakosok számára. A 
lomtalanítás egyedi megrendelés alapján történik a szolgáltatóval egyeztetett időpontban, 
keletkező mennyiségekhez igazodva, amennyiben a fogyasztó részéről annak feltételei (évi 
kétszeri alkalommal, számlatartozása nincs a fogyasztónak stb) biztosítottak. 



A lomtalanítás kapcsán a +36 47 362 852 telefonszámon érdeklődhet. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyfélszolgálati feladatokat a BMH Nonprofit Kft. 
megbízásából a Zempléni ZHK Nonprofit Kft. látja el. 

Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 

Cím: 3900. Szerencs Eperjes u. 7. 

         3980. Sátoraljaújhely Kossuth tér 14. 

Postázási cím: 3510 Miskolc, Pf.: 501. 

Telefon:  +36 46 504 394 , +36 47 521 595 , + 36 47 362 852 

Mail: zemplenizhk@t-online.hu 

További információk a www.bmhnonprofit.hu weboldalon érhetők el. 

 

 

                        BMH Nonprofit Kft. 

http://www.bmhnonprofit.hu/

