Adat
Adat megnevezése
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (1) bekezdése szerint a vállalkozás köteles a fogyasztót
tájékoztatni az alábbiakról:
A vállalkozás
székhelye

http://www.mirehukoz.hu/elerhetosegek

A panaszügyintézés helye

http://www.mirehukoz.hu/elerhetosegek

A vállalkozás elektronikus levelezési címe,
illetve internetes címe, telefonszáma

http://www.mirehukoz.hu/elerhetosegek

A panaszkezelés módja

http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/fogyasztovedelem/pa
naszkezelesrol_szolo_tajekoztato_20160406.pdf

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.törvény 53. § (2) bekezdése szerint a Közszolgáltató közzéteszi a honlapján:
minősítési engedély
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/engedelly-minositookirat/minosites_kozszolg_oktf-kp_1192-7_2016.pdf
alkalmazott hulladékgazdálkodási
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
közszolgáltatási díjakat
ztato/140403-kozszolgaltatasi-dijak-alsozsolca.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_aszalo.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_bukkszentkereszt.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_boldva.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_borsodgeszt.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_borsodszirak.pdf

http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_bukkaranyos.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_bukkszentkereszt.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_csincse.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_emod.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_felsozsolca.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_gelej.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_harsany.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_hejobaba.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_hejokeresztur.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_hejopapi.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_hejoszalonta.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_hernadnemeti.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_igrici.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_kisgyor.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_kistokaj.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_mezocsat.pdf

http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_miskolc.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_nemesbikk.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_onod.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_oszlar.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_repashuta.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_sajolad.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_sajooros.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_sajopalfala.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_sajopetri.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_sajosenye.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_sajoszoged.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_szakald.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_szirmabesenyo.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_tiszakeszi.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_tiszapalkonya.pdf
http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140409-kozsz-dijak/140409-kozszolgaltatasi_dijak_vatta.pdf

a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat

Szolgáltatási területünk
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodó közszolgáltatóként az alábbi
37 településen végzi tevékenységét :
Alsózsolca, Aszaló, Boldva, Borsodgeszt, Borsodszirák, Bükkaranyos,
Bükkszentkereszt, Csincse, Emőd, Felsőzsolca, Gelej, Harsány, Hejőbába,
Hejőkeresztúr, Hejőpapi, Hejőszalonta, Hernádnémeti, Igrici, Kisgyőr, Kistokaj,
Mezőcsát, Miskolc, Nemesbikk, Ónod, Oszlár, Répáshuta, Sajólád, Sajóörös,
Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye, Sajószöged, Szakáld, Szirmabesenyő,
Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Vatta

a lomtalanítással kapcsolatos adatokat,
információkat
az alvállalkozóra vonatkozó közérdekű adatokat
- ha a közszolgáltató alvállalkozót alkalmaz -

http://www.mirehukoz.hu/lomtalanitas-2016

az általa megkötött hulladékgazdálkodási
szerződést és annak módosítását

http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajeko
ztato/140618-hulladekgazdalkodasi-kozszolgaltatasi-szerzodes.pdf

Jelenleg nem alkalmazunk alvállalkozót.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet 6. § (2) bekezdése
szerint a közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakat a honlapján és a települési önkormányzat vonatkozásában szokásos
egyéb módon közzéteszi.
a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött, a
http://www.mirehukoz.hu/szelektiv-hulladekgyujtes
biohulladék, a lomhulladék, valamint, ha arra a
közszolgáltatási szerződés kiterjed, a
háztartásban képződő veszélyes hulladék
elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról,
feltételeiről
az elkülönített gyűjtés céljáról
http://www.mirehukoz.hu/szelektiv-hulladekgyujtes
az újrahasználati központok működésének
kialakítása folyamatban van

rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről (ha
ilyen a közszolgáltató közszolgáltatási területén
működik)
a hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő
udvarok működési rendjéről, nyitvatartásáról,
elérhetőségéről
az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről

http://www.mirehukoz.hu/gyujtoszigetek
http://www.mirehukoz.hu/hulladekudvarok-uzemeltetese
http://www.mirehukoz.hu/hulladeklerako-uzemeltetese
http://www.mirehukoz.hu/komposztalo-telep

A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII.
26.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására a 2013. évi
CXXXIV. törvény alapján kijelölhető szolgáltató a honlapján folyamatosan közzéteszi a következő adatokat:
a minősítési engedélykérelem benyújtásának http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/engedelly-minositotényét
okirat/minosites_kozszolg_oktf-kp_1192-7_2016.pdf
a minősítési engedély lényeges tartalmi elemeit http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/engedelly-minosito(különösen: név, székhely, cégjegyzékszám, okirat/minosites_kozszolg_oktf-kp_1192-7_2016.pdf
KÜJ, KTJ, az engedély időbeli hatálya, a
szolgáltatással érintett települések megnevezése,
a hulladék fajtája, jellege, mennyisége)
a környezetvédelmi hatóság általi minősítését

http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/engedelly-minositookirat/minosites_kozszolg_oktf-kp_1192-7_2016.pdf

a hulladékszállításra alkalmas eszközök számát
és kapacitását

http://www.mirehukoz.hu/sites/default/files/dokumentumok/nyomtatvany_tajekoztato
/hasznalatban_levo_gepjarmuvek_listaja_20160302.pdf

