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Borsod-AbaUj-Zemplen megye hulladekgazdalkodasa ujabb fordulOponthoz erkezett, 2018. januar 1-

to' uj idoszarnItas kezdodik a kozszolgaltatasi tevekenysegben. 

A Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinalo es Vagyonkezel6 Zrt. (NHKV Zrt.) iranyitasaval zajlo, az 

orszag teijes teruleten megvalOsuk5 Stalakitas celja az optimalis kozszolgaltatasi teruletek kijekilese, a 

teruleti egyenlotlensegek felszamolasa, hatekony Uzemgazdasagi meret kialakitasa, valamint a 

kozszolgaltatas fenntarthato miikOdesenek biztositasa integralt rendszer kereteben. 

Megyenkben az atalakitas eredmenye egy egyseges, emelt szinvonalti kozszolgaltatasi rendszer, 

melynek alapeleme valamennyi telepulesen a hazhoz men6 rendszer0 csomagol6si- es zOldhulladek 

gyOjtes, illetve a hazhoz men6 lomtalanitas is. 

Mindez azt jelenti, hogy januer 1461 minden telepillesen a kozszolgaltatast igenybevevo fogyasztok 

szamara elerhetti a papir, maanyag, fern csomagolasi hulladekok ketheti, a csomagolasi 

iiveghulladekok havi egyszeri, valamint a marcius 1. es december 15. kozotti idaszakban a 

zoldhulladekok ketheti elkiilonitett gyOjtese. A lomtalanitast hazhoz men6 rendszerben evi ket 

alkalommal igenyeinek megfele16 id6pontban valaszthatjak az ingatlanhasznalok. 

A valtozasok nem titkolt celja Magyarorszag hulladekgazdalkodas teren tett unios vallalasainak 

teljesitese, a hulladekok mine! nagyobb mertek6 anyagaban torten6 hasznositasa, a lerakas 

minimalizalasa. 

Az integraciOs folyamat lezarasakent 2018. ianuar 1461 az onok telepiilesenek ui kozszolgaltatoia a 

BMH Nonprofit Kft.  

A BMH Nonprofit Kft. a megye harom meghatarozo kozszolgaltatoja, a MiReHuKoz Nonprofit Kft., a 

Zempleni ZHK Nonprofit Kft es a ZV ZOldvolgy Nonprofit Kft. altal alapitott tarsasag, amely azzal a cellal 

Rift !etre, hogy egy egyseges, racionalisan, de nonprofit alapon mukod6 szolgaltatast biztositson a 

megyeben elok sz6mara az alapitOk szakmai tudasara epitve. A kOzszolgaltatasi folyamatok 

egysegesitese, integracioja mellett a jovtiben az alapito tarsasagok is alvallalkozokent reszt vesznek a 

feladat ellatas6ban, ezzel biztositva a folyamatossagot. 

Az Uj rendszer elindulasat kovethen a kozszolgaltatas ellatasaval kapcsolatban kerjuk, hogy a BMH 

Nonprofit Kft-t keressek. 

A valtozasokrol, valamint a BMH Nonprofit Kft. iigyfelszolgalati elerhetOsegeir61 a helyben szokasos 

modon kerjuk a telepUles lakossagat ertesitsek. A Iakosoknak az eddig megszokott modon lehetoseguk 

Iesz szemelyes, postai, telefonos vagy elektronikus Ugyintezesre. 

A kozszolgaltato valtassal a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dijak nem valtoznak, melynek 

beszedesere tovabbra is kizarOlag az NHKV Zrt. jogosult, a kozszolgalatas igenybevetelehez kapcsolodo 

szemlakat ezt kovetoen is t810k fogjak a fogyasztok kapni. 

A kozszolgaltatassal kapcsolatos hirekr61, informaciokrel, hulladeknaptarakrel a 
www.bmhnonprofit.hu  weboldalon tajekozedhatnak. 
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Tovabbi kerdesekkel kapcsolatban az alabbi iigyfelszolgalati elerhetosegeken szivesen allunk 

rendelkezesiikre. 

Ogyfelszolgalati irod6ink:  

KAZINCBARCIKA UGYFELSZOLGALAT 

OZD UGYFELPONT 

SAJOSZENTPETER UGYFELPONT 

MISKOLCI UGYFELSZOLGALAT 

MEZOKOVESDI UGYFELSZOLGALAT 

SATORAUAUJHELYI UGYFELSZOLGALAT 

ENCSI UGYFELSZOLGALAT 

SAROSPATAKI UGYFELSZOLGALAT 

SZERENCSI UGYFELSZOLGALAT 

3700 Kazincbarcika, Munkacsy ter 1. 

3600 Ozd Zrinyi ut 5/A 

3770 Sajoszentpeter !Calvin ter 35. 

Miskolc, Jozsef Attila utca 53. sz. 

3400 Mezaktivesd, DOzsa Gyorgy tit 2. 

3980 Satoraljaujhely, Kossuth ter 14. 

3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. 

3950 Sarospatak, Erdelyi J. u. 18 

3900 Szerencs, Eperjes u. 7. 

Elektronikus elerhetoseg:  info@bmhnonprofit.hu  

weboldal:  www.bmhnonprofit.hu  

Miskolc, 2017. december 7. 
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