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Hulladékszállítási  közszolgáltatás  igénybevételének 

BEJELENTÉSE 

 

 

Közszolgáltatás kezdetének dátuma*: ____________________________________

  

 

Megrendelő neve*: _______________________________________________  

Születési helye, ideje*: _______________________________________________ 

Anyja neve*: _______________________________________________ 

Adóazonosító jele: _______________________________________________ 

Telefonszáma: _______________________________________________ 

e-mail cím: _______________________________________________ 

Szolgáltatási hely*:  _______________________________________________ 

Levelezési címe*: _______________________________________________ 

Ingatlan lakóinak száma*: _______ fő 

Edényzet darabszáma*  ________________ db,     űrmérete: _______________liter 

Edényzet típusa:**  fém / műanyag     zsák 

Díjfizetési mód:**  banki átutalás/ csoportos fizetési megbízás/ csekk 

Banki átutalás esetén bankszámlaszáma:*  _____________________________________ 

Átvett edények azonosító száma: K: ____________, Sz: ________________ 

                K: ____________, Sz: ________________ 

 

A *-al jelölt adatok megadása kötelező! 

**a megfelelő rész aláhúzandó, 

 

 

 

 

 



Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft 
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Az Önkormányzat helyi rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 

igénybevétele kötelező. A közszolgáltatást az Önkormányzat által megbízott Szelektív 

Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. kizárólagos jogosultsággal végezheti. 
 

• A Szolgáltató a hulladékgazdálkodásról szóló törvény és az Önkormányzat helyi és mindenkor 

érvényes rendeletében foglaltak alapján a helyi közszolgáltatás keretében a megrendelőtől az 

ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot a településre vonatkozó járatnapokon szállítja el. 

Az elszállítás munkanapokon 7 -19 óráig történik. (A szállítással kapcsolatos észrevételeiket a 

37/342-622-es telefonszámon lehet bejelenteni.) 

• A Megrendelő a szemetet kukaedényben vagy speciális esetekben a szolgáltató által rendszeresített 

zsákban köteles tárolni. Az edényzetet a szállítás napján oly módon köteles kihelyezni, hogy a 

szállító járművei számára könnyen megközelíthető legyen, forgalmi akadályt ne képezzen, és 

közterületet ne rongáljon. 

• A tárolótartályba építési anyagot, veszélyes hulladéknak minősülő anyagot, valamint egyéb 

egészségre káros hatás kifejtő anyagot és tárgyat elhelyezni szigorúan tilos! 

• A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a díjfizetés rendjét, hatályát a szolgáltatás műszaki-

szakmai tartalmát jelenleg a települési Önkormányzat mindenkori hatályos helyi rendelete 

határozza meg. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy évente módosíthatja díjtételeit a 

Magyar Energiahivatal jóváhagyásával. 

• A számlát a Közszolgáltató adatszolgáltatása alapján az NHKV Zrt. állítja ki. 

Az NHKV Zrt. a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a vonatkozó jogszabályi 

előírások alapján állítja ki különös tekintettel az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint 

az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. 

rendelet előírásaira. 

A Közszolgáltató által teljesített, de az NHKV Zrt-nek fizetendő hulladékszállítási díjakat a 

Megrendelő a számlával megküldött postai csekken fizeti be, vagy átutalja az NHKV Zrt. 

részére, az MKB Banknál vezetett: 10300002-10654068-49021006 számú számlára. 

• Ennek elmulasztása esetén a számla kibocsájtójának jogában áll a vonatkozó rendelkezések 

értelmében késedelmi kamatot és adminisztrációs költséget felszámítani, a díjhátralékot és az 

azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamatot, valamint a behajtás egyéb költségeit a 

Hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV törvény értelmében, közadók módjára történő behajtásra 

az NAV-nak átadni vagy egyéb módon behajtani. 

• A Megrendelő kötelezi magát, hogy amennyiben az adataiban változás következik be, azt 8 napon 

belül írásban jelzi a Szolgáltatónak. 

• A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 

Nonprofit Kft.. bejelentés céljából kéri személyes adatait, melyet önkéntesen adott meg. 

 

Dátum: __________________________________ 

   

       

_____________________________________              _____________________________________ 

  Megrendelő       Szolgáltató ügyintézője  

 

 

 

 

 

Adat rögzítés ideje: ____________________, rögzítette: _____________________________ 


