
LoMTALANITAST rAlnrozur o 2020.

Az Eszak-Alfiildi Ktirnyezetgazdrilkodrisi Nonprofit Kft. Szabolcs- Szatmrir- Bereg rnegye teriiletin a lomtalanitist 2020. d\t6l
h6zhoz menti lomtalanitris keret6ben v€gzi el.

A hdzhoz men6 lomtalanitdst az ingatlanhaszndl6 csak a kozszolgdltat6val el6re egyeztetett id6pontban, dvente egy alkalommal, a

felkin6lt id<ipontokb6l v6lasztva veheti igdnybe.

' A szolgriltat6st kizdr6lag a kozszolgdltat6 nyilv6ntartlsiban szerepl6, krizszolg6ltatdsi dij fizetdsere kotelezett termdszetes szem6ly
ingatlanhaszn6l6, valamint a tdrsashdz ds a lakdsszovetkezet veheti igdnybe. A jogosultsiig felteteleinek megl6tdt az EAK Nonprofit
Kft. munkatirsai az igdnylds sordn ellen6rzik.

Lomtalanitrisi id6pontot a naptiirban - lila szinnel - jeliilt lomtalanit6sra val6 bejelentkez6s id6szakiban, legalibb egy h6ttel
az On iltal kivdLlasztott id6pont el6tt ig6nyelhet az al6bbi eldrhet6sdgek egyikdn:

. honlapunkon: www.eakhulladek.hu/ugyfelszolgalat/telepulesek meniipont alatt a vev6k6d megad6s6t kcivet6en a telepilds-
n6l megjelolt id6pontokra regisztrdlva

. e-mailben: lomtalanitas2020@eakhulladek.hu cimen

. telefonon az EAK Nonprofit Kft. lomtalanitris bejelento telefonos lgfdlvonalfn 0642 594 531

. szem6lyesen a 4400 Nyiregyh6za, Bokr6ta utca 22. szim alatti kozponti telephelyen, valamint a Kisviirdai Hu1lad6kkezel6
K<!zpontban ds a Nagyecsedi Hulladdkkezel6 Kozpontban

A hulladikok kiz|r6lag az ingatpn telekhat6rin beliil (kapun beliil) helyezhet6k el, kiizteriiletre hullad6k nem keriilhet. A
hullad6kokat a kapu kozeldben cdlszerr.i elhelyezni a k<innyebb kihord6s 6rdekdben. A lomhullad6kot az ingatlanhaszndl6nak vagy
meghatalmazottjdnak kell dtadnia. A lomtalanitds nagydarabos hulladekokra vonatkozik, de lehetosdg van kis mennyisdgben ki-
sebb mdretii hulladdkok elsz6llitdsrira is, amennyiben azok 6tldtsz6 zsdkban, papirdobozban kertlnek dtaddsra. Munkatiirsaink a

hulladdkokat g6pjrirmrire rakodj6k,6s az ig6nyl6 az elszdllitdst al;iiris6val igazolja.

Lomtalanitf skor 6tadhat6 hullad6kok:
. britorok (asztal, szdk, szekrdny,6gy, sz6nyeg, matrac, stb.) sz6tszerelt, mozgathat6 6llapotban
. miianyag medence, i6tdkok, textil, ruhanemri zsdkolt, dobozolt, kotegelt 6llapotban
. h6ztartdsonkdnt maximum 4 db szemdlyg6pkocsi-, ker6kpdr-, illewe motorker6kpdr-gumi

A szolgriltat6s sorrin ezek maximilis mennyis6ge egyiittesen 2 m3 lehet. Amennyiben az ingatlann6l a maxim6lis mennyis6gndl
tobb lom keriilne 6taddsra, a szolg6ltat6 a megrendelt (tdbbleQ szolgiiltatdst megtagadja. A tdbblet lomok 6tad6s6ra a hulladdkud-
varokban van lehet6sdg, illewe elszrillitdsdt az ingatlantulajdonosok kdl<in szolg6ltat6sk6nt tudj6k megrendelni.

Lomtdanit{s sor{n nem keriilnek elszrillitisra az alibbi
hullad6kok:

Lehet6s6s a keletkezd hullad6kok kezel6s6re:

\egyesen gl tijrcitr releptilesi hulladek elsz6llitdsa szabv6ny g1'tijtoedenybol a napt6rban jekilt j6rat-
napokon

szelektiven gyiijtheto hulladdk (papir, mrianyag hullad6k), zold
hulladdk/novdnyi hulladdk, kerti hulladdk

elsz6llit6sa szabv6ny gyiijtoeddnybol a naptdrban j eldlt j6ratna-
pokon, illetve hulladdkudvarok igdnybevdtele

dpit6si-bont6si hulladdkok nyitott hulladdksz6llit6 kontdner igdnyldsdvel, illetve hulladd-
kudvarok isdnvbevdtele

elektronikai hulladdkok (hiito, tdve, monitoq sziirnit6gdp stb.) rij elektronikai berendezds vdsdrl6sa eseten a kereskedelmi
egysdgnek tortdn6 etadas (intemetes v6s6rl6s esetdn is), illetve
hulladdkudvarok isdnvbevdtele

veszdlyes hulladdkok (festdkek. vegyszerek, akkumul6torok,
sz6razelemek, festdkpatronok, izz6k, fdnycs6vek, gy6gysze-
rek, f6radt olaj, stb.)

szakhat6s6gi engeddllyel rendelkezo hullad6kkezekinek tritd-
ntj 6tad6s, illetve hulladdkudvarok igdnybevdtele

ipari-mezogazdas6gi tevdkenysdgbol szirmaz6 hulladdk, fo-
lydkony, gfz halmaz6llapotri hulladdk, gdpjdrmii roncs, bontott
aut6 alkatrdszek, karosszdriaelemek, szdlvedci

szakhat6s69i engedellyel rendelkez6 hulladdkkezelonek tcirtd-
no 6tad6s

A lomtalanit6si id6pont meghatriroz6sa a belsri j6rattervek figyelembe vdteldvel tdrtdnik. A jAratnap ig6ny megjelol6s6t krivet6en

.jelezziik vissza a tervezett gyrijt6s id6pontjrit. A hulladdk 6tad6ja illetve annak el6zetesen jelolt meghatalmazottja a lomtalanit6s
id6pontjrlban kriteles a helyszinen tart6zkodni. Amennyiben ingatlanhaszn6l6 rdsz6r6l a Kozszolgdltat6val kdzosen egyeztetett
id6pontban nem trirtdnik meg a lomhulladdk 6taddsa, ds ezdrt a lomtalanit6s meghiisul, abban az esetben ij id6pont egyeztetds

m6r nem lehetsdges.

Felhivjuk figyelmiiket, hogya bejelent6s ndlkiil tiirt6n6 hullad6k kiizteriiletre tiirtdn6 kihelyezdse illegilis hullad6klerakisnak
rnintisil, mely szab6lysdrtdsi eljir6s megindit6sfval jriLr. A kiizteriilete kihelyezett lornhullad6kok nem keriilnek elsz6llitfsra!


