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Hejokiirt Kozseg Onkormanyzata 
17/2017. (X1127.) onkormanyzati renclelete 

a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatisral 

Hejoktirt Kozseg Onkormanyzat a hulladekrol szolo 2012. evi CLXXXV. torveny 34. § (8) 
bekezdeseben, 35. § (1) bekezdeseben, 39. § (2) bekezdeseben es 88. § (4) bekezdeseben 
kapott felhatalmazas alapjan, 

az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes a) pontjaban, valamint Magyarorszag helyi 
onkormanyzatairal szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdesenek 19. pontjaban 
meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: 

I. Fejezet 

Altalanos rendelkezesek 

1. A rendelet hatalya 

1. § 

(1) A rendelet hatalya kiterjed az ingatlanhasznalOkra es a kozszolgaltatora 
(2) A rendelet hatalya kiterjed a hulladekrol sail?) 2012. evi CLXXXV. torveny 

(tovabbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdes a), b), c), e) es 	pontjaban meghatarozott 
tevekenysegekre. 

(3) A helyi hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas Hejoktirt Kozseg Onkormanyzat (a 
tovabbiakban: teleptiles) mindenkori kozigazgatasi tertiletere terjed ki. 

2. Ertelmezo rendelkezesek 

2. § 
E rendelet alkalmazasaban: 

1. eirtahnailanilohely: a teleptilesi hulladek artalmatlanitasat szolgalo, kizarolag erre a 
atm letesitett es az Onkormanyzat altal kijelolt lerakOhely, letesitmeny; 

2. gazdalkodO szervezet: a polgari perrendtartasrol szolo torvenyben meghatarozott 
gazdalkod6 szervezet, ide nem drive azt a kiiltsegvetesi szervet, amelyet az 
allamhaztartasrol szolo torveny szerint kozfeladat ellatasara hortak !etre; 

3. hortartas: a lakas, pihenes, iidiiles celjait szolgall5 ingatlan, fuggetlentil attol, hogy az 
adott ingatlan magan (ktilkin) tulajdonban vagy ktizos tulajdonban van-e; 

4. hulladekgazdalkockisi kozszolgaltatas: a kOzszolgaltatas korebe tartozo hulladek 
atvetelet, gyiijteset, elszallitasat, kezeleset, valamint a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatassal 	erintett 	hulladekgazdalkodasi 	letesitmeny 	fenntartasat, 
iizemelteteset, vagyonkezeleset es a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas orszagos 
szintu megszervezeset biztosito, kotelezo jelleggel igenybe veendi5 szolgaltatas; 



5. hulladikkezeM: aki a telepillesi hulladekot gazdasagi tevekenysege kOreben az 
ingatlanhasznaletol atveszi, begyiljti, elszallitja, tarolja, hasznositja, illetve 
artalmatlanitja; 

6. hulladikkezelesi tevekenysig: hasznositasi vagy artalmatlanitasi miiveletek, ideertve a 
hasznositast vagy artalmatlanitast megel6z6 elokdszitest is; 

7. Hulladekgazdtilkodisi Kiizszolgciltakisi szerzedis (HKSZ): Eszak-magyarorszagi 
Regionalis Hulladekkezelesi Onkormanyzati Tarsulas es a kozszolgaltate kortitt 
hatalyban levo szerzodes, amely alapjan a helyi onkormanyzatok a katelez6 ellatando 
kozfeladatot a hulladekgazdalkodast biztosItjak. 

8. ingadanhaszmilo: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezeloje, valamint a 
tarsashaz es a lakassz6vetkezet, aki (amely) a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatast 
kotelez6 jelleggel igenybe veszi es akinek (amelynek) a Kozszolgaltato rendszeres 
idokozOnkent rendelkezesere all. Jelen rendelet vonatkozasaban kOzszolgaltatas 
igenybevetelere kotelezett ingatlanhasznalonak minostil az onkormanyzat 
kozigazgatasi tertIleten talfilhatO ingatlantulajdonos, tovabba az a jogi vagy 
termeszetes szemely, aki, vagy amely az ingatlan tulajdonosaval kotott megallapodas 
alapjan az ingatlan vagyonkezeloje, hasznaloja, valamint az ingatlant tenylegesen es 
tartosan birtok16 szemely, a birtoklas jogcimetol itiggetlent11. 

9. kijelolt artalmadanitaely: a 3594 Hej6papi, 073/6 hrsz. alatt lev6 hulladekkezelo 
letesitmeny. 

10. Koordindlo szerv: a Ht. 32/A. §-aban meghatarozott Miami hulladekgazdalkodasi 
kozfeladat ellatasara letrehozott NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinalo es 
Vagyonkezelo Zrt. (a tovabbiakban: NHKV Zrt.) 

11. kozszolgaltakisi dg: az ingatlanhasznalO altal a kOzszolgaltatas igenybeveteleert a 
Koordinalo Szervnek fizetend6, a Magyar Energetikai es Kozmti-szabalyozasi Hivatal 
(a tovabbialcban: Hivatal) javaslatanak figyelembevetelevel a miniszter rendeleteben 
meghatarozott egy eves dijfizetesi idoszakra altalanos forgalmi ado nelkul szamitott 
egysegnyi dijtetel szerint megallapitott, ennek hianyaban a Ht. -ben szabalyozott dij. 

12. kOzszolgidtato: az a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg minositeser61 
szolo torveny szerint minositett nonprofit gazdasagi tarsasag, amely a teleptilesi 
onkormanyzattal kotott hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerz6des alapjan 
hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatast lat el; 

13. lomhulladek: az ingatlanhasznalOtol a KOzszolgaltato Altai a lomtalanitas soran atvett 
olyan haztartasi hulladek, amely a kozszolgititatits kereteben rendszeresitett 
gyajtoedeny mereteit meghaladja 

14. Eszak-magyarorszcigi Regionalis Hulladekkezelesi Onkormanyzati Tcirsulas: a 
hulladekgazdalkodasi feladatok ellatasa erdekeben letrejott onkormanyzati tarsulas. 

15. Orszagos Hulladekgazdcilkodasi KOzszolgaliatcisi Tery (OHKT): Magyarorszag 
Kormanya az 1250/2016. (VI.27.) hatarozataval hagyta jova az OHKT-t, amely 



meghatarozza a kozszolgaltatas optimalis tertileti lehatarolasat, valamint az adott 
teruleten minimalisan ellatando kozszolgaltatasi feladatokat, 

16. 	telepidesi hulladek: a haztartasi es a haztartasi hulladekhoz hason16 szilard hulladek; 

II. fejezet 

Kiilimos rendelkezesek 

1. Az onkormanyzati hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisra vonatkozo altalanos 
szabalyok 

3. § 

(1) Hejoktirt Kozseg Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) a jelen rendeletben 
foglaltak szerint hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast biztosit a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatas kifirebe tartozo hulladek rendszeres gyikitese, elsthIlitasa, es kezelese 
erdekeben, es ezen tevekenysegek ellatasar61 a tarsulas kotelezo helyi kozszolgaltatas 
iftjan gondoskodik. 

(2) Az Onkormanyzat a telepulesi hulladekkal kapcsolatos feladatainak megvalositasa 
soran, a Ht.-ban megfogalmazott celjainak elerese erdekeben egylittmftkodik mas 
telepillesi es tersegi onkormanyzatokkal, onkormanyzati tarsulasokkal. 

(3) A kozszolgaltatas celja a kortisztasag, a teleptilestisztasag biztositasa, a 
kozegeszsegagy, valamint az dpitett es termeszeti kornyezet vedelme. A kotelezo 
kozszolgaltatasra vonatkoz6 rendelkezesek celja a kozszolgaltatas kiszamithato, 
folyamatos 6s biztonsagos ellatasa, a tevekenyseg ellenorizhetosege. 

(4) A telepilles kozigazgatasi tertileten a teleptilesi hulladekkal kapcsolatos kotelezo helyi 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasara kulon kozszolgaltatasi szerzodes 
alapjan 2027. december 31-ig a BM1-1 Borsod-Abauj-Zemplen Megyei 
Hulladekgazdalkodasi KOzszolgaltato Nonprofit Korlatolt Felelossegii Tarsasag 
(tovabbiakban: Kozszolgaltato) jogosult. 

(5)  A Kozszolgaltat6 a MiReHuKaz Nonprofit Kft., a Zempleni Z.H.K. Hulladekkezelesi 
Kozszolgaltato Nonprofit Kft., valamint a ZV ZOld Volgy Kozszolgaltato Nonprofit 
Kft. kizarOlagos tulajdonaval meelapitott nonprofit gazdasagi tarsasag, amely 
nonprofit gazdalkodo szervezettel a Eszak-magyarorszagi Regionalis Hulladekkezelesi 
Onkormanyzati Tarsulas 20/2017 (X11.05.) szainu TT hatarozata alapjan - a tarsult 
tagonkormanyzatainak atruhazott hataskoreben - tortent kijelolesere tekintettel keriilt 
megkotesre kozszolgaltatasi szerzodes. 

(6) A hulladekgazdalkodasi ktizszolgaltatasi szerzodes tartalmazza a jogszabalyokban 
meghatarozottakon till a kozszolgaltatas megsztintetesere vonatkozo, tovabba a 
kozszolgaltato penzugyi, gazdasagi, milszaki es szakmai tevekenyseget biztosito 
eloirdsokat. 



(7) Eszak-magyarorszagi Regionalis Hulladekkezelesi Onkormanyzati Tarsulas es a 
Kerszolgaltato kozott letrejott kozszolgaltatasi szerzodes nyilvanos, azt a 
Kozszolgaltat6 sajat honlapjdn illetve iigyfelszolgalatan kozzeteszi. 

(8) A teleptiles kozigazgatasi tertileten 16/6 valamennyi ingatlan — termeszetes szemely, 
jogi szemely es jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 — birtokosa, tulajdonosa, 
vagyonkezeloje, valamint a tarsashaz es a lakasszOvetkezet, aid (amely) a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatast a Ht. alapjan ervenyesen megkotott (5) 
bekezdesben meghatarozott hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes alapjan 
kotelez6 jelleggel igenybe veszi (a tovabbiakban: ingatlanhasznal6) az ingatlanim 
keletkezi5 telepulesi hulladek gyOjteserel es annak a gyiijtesre feljogositott gazdalkodo 
szervezetnek toned, atadasarol az e rendeletben meghatarozott modon koteles 
gondoskodni. 

(9) Tilos a hulladekot elhagyni, — a gyiljtes, lerakas szabalyait61 elter6 mOdon — 
felhalmozni, ellen6rizetlen kOrtilmenyek kOzOtt elhelyezni, kezelni. 

(10) A telepillesi hulladek gyejtesere, elszallititsara, illetve kezelesere vonatkoz6an az 
ingatlanhasznalOk es — jelen rendeletben foglaltaknak megfeleloen — a kOzszolgisltatas 
igenybevetelere kOtelezett gazdalkodo szervezetek kOtelesek igenybe venni az 
Onkormanyzat altal szervezett kOzszolgaltatast, melynek kereteben kizarOlag a rendelet 
3. § (4) bekezdeseben megjelolt Kozszolgaltateval kOthetnek szerzedest. 

2. Az Onkortminyzat kozszolgaltatassal kapcsolatos feladatai 

4. § 

(1 ) 
	

Az Onkormanyzat az ingatlanhaszadoknal keletkezo telepillesi hulladek gyOjtesere, 
elszallitasara, kezelesere hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatist szervez es tart fenn. 
Feladata e tekintetben ktilonosen: 

a) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 teleptilesi hulladek 
rendszeres gyiljtesenek, elszallitasanak es kezelesenek megszervezese, 

b) a telepillesi hulladekkal kapcsolatos egyes — a jogszabalyban meghatarozott — 
hatosagi jogkorok gyakorlasa; 

c) a kOzszolgaltatassal osszeftiggo — egyeb jogszabalyban nem rendezett — 
onkormanyzati feladat- es hataskOr megallapitasa. 

d) a Kozszolgaltat6 kizarelagos kozszolgaltatasi joganak biztositasa, 

e) a tulajdonaban 6116 kortertileten elhagyott vagy azon ellenorizetlen 
kortilmenyek kozott elhelyezett hulladekok elszallitasar61 torten, gondoskodas. 

(2) 	A kozszolgaltatas ellatasa kereteben a K6zszolgaltat6 kotelezettseget kepezi a 
jogszabalyokban, az OHKT-ben es jelen rendeletben rogzitett feltetelek szerint: 



a) az ingatlanhasznalok altal a KOzszolgaltat6 szalliteeszkOzehez rendszeresitett 
gyiijtoedenyben gytijtott teleptilesi hulladek ingatlanhasznalektel torten 
osszegyiljtese es elszallitasa - ideertve a haztartasban kepzod6 zoldhulladek, 
vegyes hulladek, valamint az elkOlonitetten gyiijtOtt hulladek osszegyiljtese es 
elszallitasa, a diszilket vesztett, kidobott karacsonyfak osszegyiljtese es 
elszallitasa, 

b) a lomtalanitas korebe tartoze lomhulladek az ingatlanhasznaloktol torten 
osszegyiijtese, illetve atvetele es elszallitasa, 

c) a hulladekgyiijto ponton vagy atveteli helyen, hulladek udvarban atvett hullactekok 
osszegytijtese es elszallitasa, 

d) gondoskodik az elozo pontokban meghatarozott hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatas kOrebe tartozo hulladek kezeleser61. 

e) a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal erintett letesftmenyek, eszkozok es 
berendezesek tizemeltetetese. 

3. Az ingatlanhaszmilo iinkormanyzati hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasaval 
iisszefiiggii jogai es kiitelezettsegei 

5. § 

(1) 
	

Az ingatlanhasznalo koteles az ingatlanan keletkez6 teleptilesi hulladekot az e 
rendeletben meghatarozott medon es helyen gyikjteni, tovabba hasznositasarel vagy 
kezeleser61 gondoskodni. Alapveto kotelessege e tekintetben, bogy: 

a) a teleptilesi hulladekot — killonos tekintettel a hulladek tovabbi kezelesere — az 
elszallitasra vale atvetelig gyiljtse, illetve tfirolja: 

b) az ingatlanan keletkezo teleptilesi hulladek kezelesere az Onkormanyzat Altai 
szervezett kOzszolgaltatast vegye igenybe, illetve a hulladekot a feljogositott 
hulladekkezelenek adja at, illetve a kozszolgaltatasi dijat az NHKV Zrt. reszere 
kiegyenlitse, 

c) a hulladek gyiijtese &min megfelelo gondossaggal jarjon el annak erdekeben, hogy 
a hulladek masok eletet, testi epseget, egeszseget es je kOzerzetet ne 
veszelyeztesse, a teleptiles termeszetes es epitett kornyezetet ne szennyezze, a 
noveny- es allatvilagot ne karosftsa, a kOzrendet es a kOzbiztonsagot ne zavarja, 

d) az ingatlanan keletkezo hulladek mennyiseget alacsony szinten tartsa, 

e) ha az ingatlanhasznalo a zOldhulladek komposztalasarol sajat maga nem 
gondoskodik a Kozszolgaltate altal meghatarozott m6don, a zoldhulladekot 
elkiilOnitetten gyujti, es a KOzszolgaltatenak figy adja at, bogy a zOldhulladek 
komposztalhatesaga, illetve lebontasa biztosithate legyen, 

f) a gazdalkodo szervezet, a tarsashaz, a lakasszovetkezet ingatlanhasznalo kozhiteles 
nyilvantartas szerinti never, szekhelyenek, telephelyenek cimet, adesztimat, 
tovabba, ha elektronikus kezbesitesi cim kozhiteles nyilvantartasaban torten 
szerepeltetese szamara kotelezo, egy elektronikus kezbesitesi cimet, a termeszetes 
szemely ingatlanhasznalo a szemelyes adatai 'coal a csaladi es utenevet, 



lak6helyenek, tartOzkodasi es ertesitesi helyenek cimet a jelen rendelet mellekleteit 
kepez6 formanyomtatvanyok kitoltesevel megadja, 

g) az ingatlanhasznalo a veszelyes hulladekokat az egyeb telepillesi hulladekoktol 

(2) Az ingatlanhasznalo a telepalesi hulladek reszet kepezo elkillonitetten gyajtott 
hulladekot — a jelen rendeletben meghatarozott feltetelek szerint — hulladekgyOjt6 
pontra, hulladekgyiljto udvarba, fitveteli helyre vagy a kOzszolgiiltatas korebe tartoz6 
hulladekot kezelo hulladekkezel6 letesitmenybe szallithatja, es ott a jogosultnak 
atadhatja vagy gyiljtoedenyben elhelyezheti. E jogot az ingatlanhasznal6 csak ugy 
gyakorolhatja, ha a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi dijat a Koordinalo szery 
rendre megfizette, es ennek telly& a KOzszolgaltate fele dokumentalhato modon 
igazolja. 

(3) Az ingatlanhasznal6 koteles a KozszolgaltatOnak 8 napon bel01 a 1. melleklet szerinti 
adatlap kitoltesevel bejelenteni, ha tulajdonosvaltozas vagy egyeb ok folytim a 
kozszolgaltatas igenybevetelere kotelezette valik. 

(4) Az ingatlanhasznakit nem terheli az (1) bekezdesben foglalt laitelezettseg az olyan 
beepitefien ingatlana tekinteteben, ahol nem tartozkodik es hulladek sem keletkezik. 

(5) Az az ingatlanhasznalo, akinek ingatlanan teleptilesi hulladek keletkezik, de az 
ingatlana egyidejtileg gazdalkodo szervezet cegnyilvantartisban bejegyzett 
szekhelyeill, telephelyeal vagy fioktelepeill is szolgal, koteles a telepillesi hulladekat a 
gazdalkod6 szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasagi tevekenysege soran 
keletkezett telepillesi hulladekt61 elktllonitetten gytijteni es arra a kOzszolgaltatast 
igenybe venni. 

(6) A Ht. 32/A.§ (1) bek. i)-j) pontjaban foglaltakra tekintettel az NHKV Zrt. szedi be a 
kOzszolgaltatasi dijat es kezeli a kozszolgaltatas kereteben keletkezo kintlevosegeket. 
Az ingatlanhasznal6 a teljesitett kozszolgaltatas alapjan szamitott kOzszolgaltatasi 
dijat az NHKV Zrt. Altai megkilldott szamla alapjan, a szamlan szereplo fizetesi 
hatiirid6ig koteles kiegyenliteni. 

6. § 

(1) Szuneteltetheto a kozszolgaltatas igenybevetele, ha az Onallokent nyilvantartott 
gyiljt6edennyel rendelkez6 ingatlanhasznal6 az ingatlant 30 napnal hosszabb ideig 
sem az ingatlanhasznii16, sem harmadik szemely nem hasznalja, ott hulladeka nem 
keletkezik. Az ingatlanhasznal6 a sztineteltetes telly& a szaneteltetes kezdo idopontja 
elatt legalabb 30 nappal a KozszolgaltatOnak irdsbeli nyilatkozattal bejelenti. 

(2) A bejelentes megtetelere csak a Kozszolgaltatoval jogviszonyban allo, vagy 
meghatalmazottja jogosult. A kerelmet evente kell benyajtani. Amennyiben az 
ingatlanhasznalo evente nem nyajtja be a sztineteltetesre vonatkoz6 kerelmet, abban az 
esetben egy ev elteltet kovetoen a kozszolgaltatas automatikusan 6jraindul. A 
szuneteltetesre vonatkoz6 igenybejelentes megismetelheto. 



(3) Ha az ingatlanon a sziineteltetesi id6tartam lejarta elan (061 hulladdk keletkezik, 
annak tdnyet a Kozszolgaltatoval szerzodott fel, vagy meghatalmazottja koteles 
haladdktalanul a KozszolgaltatOnak bejelenteni. 

(4) A sztineteltetesi kdrelemben foglaltak valOsagtartaltnat a Kozszolgaltato jogosult 
ellenorizni. A szuneteltetes jogszeriitlen igenybevetele eseten a Kozszolgaltato a 
sztineteltetds kezdo idopontjara visszamenoleg a szilneteltetest megvonja. 

(5) Gazdalkod6 szervezet akkor sziineteltetheti a kozszolgaltatast, ha a tevekenysdge 
igazolhatban sztinetel, vagy valamely telephely (fioktelep) vonatkozasaban a 
tevekenyseg sztineteltetve van, illetOleg az idOszakos tevdkenyseg vagy miikodds egyeb 
hitelt erdem16 modon igazolhato. 

(6) Amennyiben a sztineteltetes feltetelei fennallnak, de a sztineteltetest az ingatlanhasznalo 
tart& akadalyortatasa, vagy drvenyes jogcime hianyaban csak kesobbi idapontban 
jelenti be, az akadalyortatas okanak megje101esdvel es kerelmenek alapjaul szolgalo 
hiteles dokumentumok benylajtasaval kerheti kizarOlag a kozszolgaltatas 
sziineteltetesdnek utolagos megallapitasat. 

(7) A gazdalkodo szervezetek vonatkozasaban a kozszolgaltato jogosult velelmezni, hogy a 
gazdalkodo szervezet minden, a nyilvantartasba bejegyzett hasznalatban 160 ingatlan 
vonatkozasaban - szekhelydn, illetve telephelyein (flektelepen) - folytat gazdasagi 
tevdkenyseget. 

4. A kozszolgaltatis rendszerc 

7. § 

(1) Az ingatlanhasznalo koteles a Kozszolgaltato Altai nyajtott kOzszolgaltatast igenybe 
venni. 

(2) A helyi kOzszolgaltatas kOreben az ingatlanhasznalo es a KOzszolgaltato kozotti 
jogviszonyt a teleptilesi hulladekra vonatkozo kozszolgaltatas eseteben az a teny hozza 
!etre, hogy a Kozszolgaltato az ingatlanhasznalo szamara a kOzszolgaltatast felajanlja, 
illetve a kozszolgaltatas teljesitesdre rendelkezdsre all. A kozszolgaltatasi jogviszony 
Idtrejohet az ingatlanhasznalo bejelentese, valamint a kozszolgaltato es az 
ingatlanhasznalo kozotti rautalo magatartas at*, illetve a kOzszolgaltato rendelkezdsre 
allasa eseten. 

A kozszolgaltatasi jogviszony rautal6 magatartassal jOn tare, ha a felek kozott 
szolgaltatasteljesites es jogszeril dijigeny meral fel, tovabba, ha a kozszolgaltato a 
szolgaltatas teljesitdset felajanlja, az ingatlanhasznal6 rendelkezesere all. 

Rendelkezdsre allasnak minostil, ha a kozszolgaltato a kOzszolgaltatasba bevont 
szallitoeszkozdvel a teleptildsen iranyado jarattery szerint az ingatlanhasznal6 ingatlanat 
drinti (gyiijtoponton is), illetve a szolgaltatast felajanlja. A szolgaltatas felajanlasa 
ketsegkivill megallapithato, ha barmely szomszedos ingatlan a kozszolgaltatasba mar 
bekapcsolodott. 



(3) A Kozszolgaltato a honlapjan a hulladek gyiljtesere, szallitasara vonatkozo jarattervet 
koteles kozzetenni, valtozas eseten aktualizalni. A jarattery egyertelmuen behatarolhato 
teleptIlesreszre (utca, szukseg eseten hfizszam) vonatkothan tartalmazza a 
rendszeresitett edenyzet OrItesi napjat. A Kozszolgaltat6 koteles az ingatlanhasznalokat 
a jarattery valtozasa eseten legalabb a honlapjan ertesiteni. 

(4) Amennyiben az Oritesi napok munkasztineti napra esnenek, a KOzszolgaltat6 jogosult 
a jaratokat atszervezni a szolgaltatas potlitsa erdekeben. 

Amennyiben az sztikseges, az atszervezes tenyerol a Kozszolgaltato az atszervezessel 
erintett tertIleten lev6 ingatlanhasznal6kat legalabb 8 nappal ertesiteni. 

(5) Ha a Kozszolgaltat6 reszere atadasra kerUI6 hulladek mennyisege rendszeresen 
meghaladja az &vett gyiijtoedenyek firtartalmat, a Ktizszolgaltat6 jogosult felszolitani 
az ingatlanhasznal6t a tenylegesen keletkez6 hulladek mennyisegenek megfeleI6 
tirtartalmi edenyzet hasznalatara es az ennek megfeleI6 kOzszolgaltatasi dij 
megfizetesere. 

(6) A hulladekgazdalkodasi helyi kOzszolgaltatas felteteleiben bekovetkezett 
valtozasokr61 a Kozszolgaltato az ingatlanhasznalot — a valtozas bekOvetkezte elott —
legalabb 8 munkanappal a honlapjan ertesiteni koteles. 

5. A Kozszolgiltato Altai elkitando kiizfeladat, kozszolgaltatasi tevekenyseg szablilyai 

8. § 

(1) A helyi kOzszolgaltatas Altai ellatando teruletre rendszeresitett, szabvanyos 
gyiljt6edenyek tipusat, minimalis terfogatat, darabszaimat es Oritesre valo atadasanak 
hely& a KOzszolgaltato az Onkormanyzat egyetertesevel allapitja meg a keletkezett 
hulladelcmennyiseg es a gyfijtesi/tiritesi gyakorisag figyelembevetelevel. 

(2) A hulladek Oritesenek minimalis gyakorisaga: 

A csaladi hazas, sorhazas, kertvarosi teruleteken, maganhazaknal es ipari terilleten: 
minimum heti egy alkalom. 

(3) A gyiljtoedenyzet tirtartalmanak ingatlan tfpusonkent az alabbi minimalis morteket kell 
elernie: 

a) csaladi haz, sorhaz: 120 liter/lakas/het vagy termeszetes szemely ingatlanhasznal6 eseten 80 liter/lakas/het, 

b) a lakoingatlant (csaladi haz, sorhaz) egyedul es eletvitelszertien hasznalo 
termeszetes szemely ingatlanhasznalo eseten a kozszolgaltato anal jogszabalyi 
feltetelek fennallasa eseten biztositott a mertek: 60 liter/ingatlan/het. Ezen 
edenyzet hasznalatara val6 jogosultsagot az ingatlanhasznal6 csak abban az 
esetben veheti igenybe, ha annak tenyet, hogy a lakoingatlant egyedill es 
eletvitelszerilen hasznalja, a teleptilesi onkormanyzat Altai kiadott igazolas fit* 
a kozszolgaltato reszere bizonyitja. 



(4) Az ingatlanhasznal6 a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas ellitasahoz sziticseges 
felteteleket a kozszolgaltato reszere biztositja, es a kozszolgaltatast igenybe veszi. A 
kozszolgaltatas ellatasahoz szaseges feltetelek biztositasa magaban foglalja azt, hogy 
az ingatlanhasznal6 kotelezettsege a szabvanyos, rendszeresitett edenyzet beszerzese, 
hasznalatba allitasa, mely kOtelezettseg teljesulhet a Kozszolgaltato altal szolgaltatott 
edeny biztosititsaval, mely esetben az ingatlanhasznalo kOteles a rendelkezesere 
bocsatott edenyzetet hasznalni. 

(5) A kozszolgaltatotel vagy egyeb mas gazdalkodo szervezettol megvasarolt, vagy kiilon 
dij elleneben berbe vett gyiljtoedenyek elhelyezeserol, potlasarol, kicsereleser61, 
javitasarol az ingatlanhasznal6 kOteles gondoskodni sajat koltsegen, kiveve a 
Kozszolgaltato altali, bizonyitott karokozas esetet. A Kozszolgaltato az Oritesi eljaras 
soran koteles az edenyzet epsegenek, allaganak megorzeserol gondoskodni az 
alkalmazott technologiai eljarasnak megfeleloen. 

(6) A Kozszolgaltato a polgari jog szabalyai szerint felel az tiritesi eljaras soran az 
edenyzetben szandekosan vagy sulyos gondatlansaggal okozott karok megteriteseert. 

6. ElkiiIiinitat (szelektiv) telepiilesi hulladek gyfijtesere, szallitasra vonatkozo 
rendelkezesek 

9. § 

(1) A Kozszolgaltato a teleptiles kOzigazgatasi terilleten a vonatkoz6 jogszabalyi eloirasok 
szerint elkiilonftett gyejtest koteles megszervezni, - figyelemmel a kOzszolgaltatasi 
szerzodesben foglalt eloirisokra is - az ingatlanhasznal6 kOteles azt igenybe venni. 

(2) Az elkiilOnitett hulladek gyiljteset a Ketzszolgaltat6: 
a) hazhoz men8 gyiljtojaratokkal, illetve 
b hulladekudvar mukodtetesevel biztositja. 

(3) Az elkillonitett gyiljtes es szallitis felteteleit a kozszolgaltato allapitja meg az OHKT 
es az iranyado kozszolgaltattisi szerzodes alapjan, es hirdetmeny, vagy egyeb ertesites 
fit* tajekortatja az ingatlanhaszmilokat. 

(4) A (2) bekezdes b.) pontjaban meghattirozott hulladekgyajto udvarokat a 
Kozszolgaltato a hatalyos jogszabalyoknak es a kOzszolgaltatitsi szerzodesben 
meghatirozott modon megfelelOen tizemelteti, Uriteserol edenyek telitettsegenek 
fuggvenyeben gondoskodik. 

(5) A Kozszolgediato jogosult az elkifilinitetten gyiijtOtt hulladek atvetelet, gyiljteset 
megtagadni, ha a gyikjtes elotti szemrevetelezessel megallapithato, hogy az 
ingatlanhaszruil6 nem a Kozszolgaltat6 altal eloirt m6don tesz eleget gyiljtesi 
kotelezettsegenek. 

7. Zoldhulladek gyfijtese 



10.§ 

(1) A kozszolgaltato a kOzszolgaltatas tertileten haztartasonkenti zoldhulladek gyiijtest is 
vegez. A zoldhulladek korebe tartoth hulladekokrol koteles megfeleI6, a jogszabalyi 
rendelkezdsekkel osszhangban alto modon ertesiteni az drintett ingatlanhasznal6kat. 

(2) A zoldhulladek gyiljtesenek es szallitasanak felteteleit a kozszolgaltato allapitja meg 
az OHKT es az iranyad6 kozszolgaltatasi szerzodes alapjan, es hirdetmeny, vagy 
egydb ertesites at.* tajekortatja az ingatlanhasznalokat 

(3) A hulladekka Wilt (karacsonyi) vagott feny6fak teritesmentes osszegyiikeset, 
elszallitasat a Kozszolgaltato a karacsonyi Onnepeket kovet6en oly modon koteles 
elvegezni, hogy a vegyes hulladek gyikitoedenyzet melle kihelyezett karacsonyfakat 
koteles elszitIlitani minden ev januar 31. napjaig. 

(4) A KOzszolgaltat6 jogosult a gyiijtott zoldhulladek atvetelet, gyOjteset megtagadni, ha a 
gyfijtes elotti szemrevetelezessel megallapithat6, hogy az ingatlanhasznalo nem a 
Kozszolgaltato Altai el6irt modon tesz eleget gyejtesi kotelezettsegenek. 

8. A hulladek gyfijtiiedenyek elhelyezesevel, hasznilataval es kezelesevel kapcsolatos 
rendelkezesek 

11.§ 

(1) Az ingatlanhasznalo a gyajtoedenyeket az ingatlan terfileten beltil koteles elhelyezni. 
gyiljtoedenyt kortedileten tartosan elhelyezni kizarolag az Onkormanyzat 
rendeleteben szabalyozott kOztertilet-hasznalati hozzajarulas, illetve a vonatkozo 
szabalyok szerinti korterOlet-hasznalati engedely alapjan lehet. 

(2) Az ingatlanhasznalo koteles a gyiijtoedenyeket a hulladek elszallitasa celjabol a 
KOzszolgaltato filial megjelolt idopontban, a korteruleten, a begyiljtest vegzo 
gepjarmiivel megkozelitheto es Oritesre alkalmas helyen elhelyezni. Az edenyek 
iiritese a megjelolt szallitasi napon 6.00 es 22.00 ora ktiztitt tortenik. 

A gyiljtoedenyt a szallitasi napon, 06 orlat6I lehet kihelyezni a kortertiletre, kiveve a 
tartosan engedelyezett elhelyezest. 

(3) A hulladek elszallitasa celjab61 kihelyezett gyiljtoedeny fedelenek — a kortertilet 
szennyezesdnek elkeriilese erdekeben — lecsukott fillapotban kell lennie. A hulladdkot a 
gyiljtoedenyben tigy kell elhelyezni, hogy az az edeny mozgatasakor es iiritesekor ne 
sz6rodjon, valamint a &pi (tritest ne akadalyozza. 

(4) A kihelyezett gyiijtoedenybol guberalni tilos. A kihelyezett gyiljt6edeny nem 
akadalyozhatja a jarmii es gyalogos forgalmat es elhelyezese egyebkent sem jarhat 
baleset vagy karokozas veszelydnek elaidezesevel. 

12. § 



(1) A szabitlyszertien kihelyezett gyiljthedenyek Oritese soran esetlegesen keletkezett 
szennyezodes takaritasardl a Kozszolgaltato koteles gondoskodni. 

(2) A gyiijtoedeny rendeltetestol eltero haszndlata, valamint eltunese vagy 
megsemmistilese miatt keletkezett kart az az ingatlanhasznal6 koteles megteriteni, aki 
a gytijtoedeny hasznalati jogat (berleti vagy tulajdonjogat) megszerezte. 

(3) A Kozszolgaltato karat az ingatlanhasznalo a kar bekovetkeztet61 szdmitott harminc 
napon belt"l kOteles megteriteni. 

13. § 

(1) 	A kozszolgaltatasban rendszeresitett gyiljtoedenyben elhelyezhet6 teleptildsi hulladdk 
sulya: 
a) 60 literes gytijtoecleny eseteben legfeljebb 15 kg, 
b) 80 literes gytijtoedeny eseteben legfeljebb 17 kg, 
c) 120 literes gyiljtoedeny eseteben legfeljebb 27 kg, 
d) 240 literes gyiijtoeddny eseteben legfeljebb 50 kg, 
e) 770 literes gyiljtoedeny eseteben legfeljebb 175 kg, 
f) 1100 literes gyiljtoedeny eseteben legfeljebb 250 kg lehet. 

(2) 	Ha a gyiljtoeddnyben olyan nedves hulladekot helyeztek el, amely az eddnyben 
osszetomorodott vagy befagyott, illetve az edenyben 160 hulladdkot itgy 
osszepreseltek, hogy emiatt az eddnyt tiriteni nem lehet, az ingatlanhasznal6 a 
Kozszolgaltat6 felhivasdra kOteles az edenyt Orithet6vd, illetve hasznalhatovit tenni. 
KOteles tovabba az igy okozott esetleges kart megteriteni. 

(3) 
	

Tilos a gytijtoeddnybe folyekony, mergezo, tfiz- es robbandsveszdlyes anyagot, dllati 
tetemet vagy egyeb olyan anyagot elhelyezni, amely veszdlyeztetheti a begyiljtest, 
iiritest \regal szemelyek vagy mas szemdlyek eletet, testi dpseget, egeszsdget. 

(4) 	A (2) bekezdesben foglalt esetben es a (3) bekezdesben foglaltak megszegese eseten a 
Kozszolgaltato a kozszolgaltatas teljesitdset megtagadhatja. 

(5) A KozszolgaltatOnak jogaban all a gyiljthedenyzet kitiriteset, illetve a 
hulladekszallitast megtagadni, ha 

a) az ingatlanhaszndlo dltal kihelyezett edenyzet nem felel meg a kozszolgaltatasi 
szerzodes eloirdsainak (nem szabvanyos, nem rendszeresitett), vagy olyan 
mertdkben sertilt, Watt, hogy a gyiljtesi technologia betartasat nyilvanvaloan 
veszelyezteti; 

b) megallapithato, bogy a gyiljtoedenyben kihelyezett hulladek az tads, vagy a 
szallitas sorb a szallitast vegzo szemdlyek dleteben, testi epsdgeben, 
egdszsegeben, tovabbd a gyiijto jarmilben vagy berendezeseben kart okozhat, vagy 
a hasznositits, artalmatlanitas soran veszdlyeztetheti a kornyezetet; 

c) erzekszervi eszlelessel megallapithato, hogy a kihelyezett gytijthedeny mergezo, 
robbano, folydkony, veszdlyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a teleptilesi 
hulladdkkal egytitt nem gyiljtheto, nem szallithatO, nem kezelheto, vagy nem 
minostil teleptildsi hulladdknak; 



d) a kihelyezett gyiijtoedeny tultaltott, es a gyOjtoedeny Oritese a karnyezet 
szennyezese, a hulladek szorodasa nelktil nem lehetseges, 

e) a gyOjtiiedenyben telepOlesi hulladeknak nem minos016 hulladekot helyeztek el, 
kOlonosen epitesi es bontasi hulladekot, allati tetemet, valamint elektromos, 
elektronikai es veszelyes hulladekot. 

9. A hulladek elhelyezesevel, irtalmatlanitasival, illetve hasznositasival kapcsolatos 
rendelkezesek 

14.§ 

(1) HulladekgyOjto udvarokban a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet eloirasai szerint 
helyezhetok el a hulladekok. 

(2) A hulladek kezeleserol, illetve hasznositasarol a Kozszolgaltato kOlon szerzedesben 
rogzitetteknek megfeleliien ktiteles gondoskodni. 

(3) Az ingatlanhasznalok a hulladekudvarokban ingyenesen a 246/2014. (IX. 29.) Korm. 
rendelet, illetve a HKSZ eloirasai szerint helyezhetnek el hulladekot, az adott 
telephelyre vonatkozO szabalyok betartasaval. 

(4) A hasznosithato hulladekok eseteben, ami a szelektiv csomagolasi papir-, muanyag-, 
uveg-, femhulladek, a Kozszolgaltato nem hataroz meg mennyisegi korlatot. 

(5) Valamennyi hulladekkezel6 letesitmenyben, artalmatlanito helyen, illetiileg 
hulladekudvarokban guberalni tilos. 

10. A lomtalanitas ala tartozo alkalmi haztartasi hulladekra vonatkozo 
kuliin rendelkezesek 

15. § 

(1) A jelen rendelet 2. § 3. pontjaban meghatarozott hulladekra nezve a lomtalanitas 
megszervezeserol es lebonyolitasarol a KOzszolgaltatO — hazhoz meno rendszerben - 
gondoskodik a kozszolgaltatasi szerzodes alapjan evi 2 alkalommal. 

(2) A hulladek elszallitasat, artalmatlanitasat, illetve hasznositasat a Kozszolgaltato vegzi 
az OHKT es a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes alapjan. 

(3) A hazhoz men6 lomtalanitasi tevekenyseget Cigy kell vegezni, hogy az a jarmO es 
gyalogos forgalmat ne akadalyozza, a zoldteruleteket es a novenyzetet ne karositsa, 
illetve ne jarjon baleset vagy karokozas veszelyenek eloidezesevel. 



11. A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dijjal kapcsolatos rendelkezesek 

16.§ 

(1) Ha a gyOjtoedenyt kOltin berlettel a KOzszolgaltato vagy harmadik szemely, szervezet 
biztositja, annak koltsege a kozszolgaltatasi dijon felill erten& es azt a berbeado 
reszere koteles az ingatlanhasznalo megfizetni. 

(2) A rendszeres teleptilesi hulladek gyujtesehez rendelkezesre all6 edenyterfogaton t61 
alkalmankent keletkez6 tobblethulladek tarolasara a kifejezetten erre a celra 
rendszeresitett gyOjtozsak vasarolhato, melyet a gyujtotartaly melle kihelyezve a 
gyfijtesi napon a Kozszolgaltato elszallit. 

(3) A zsak csak alkalmi kiegesziteskent hasznalhato, onmagaban gyiljtoedenykent nem. A 
Kozszolgaltato nem koteles elszallitani a nem rendszeresitett zsakban kihelyezctt 
hulladekot. 

(4) Nem tagadhat6 meg a kozszolgaltatas dijanak megfizetese, ha a Kozszolgaltatot a 
helyi kozszolgaltatitssal kapcsolatos kotelessegdnek teljesiteseben az idojaras vagy 
mas elharithatatlan ok akadalyorta es a Kozszolgaltat6 az akadaly elharulasat koveto 2 
munkanapon beliil potolta mulasztasat. 

12. A tcleptilesi hulladekot erinto kozszolgaltatasra vonatkozo Won szabalyok 

17. § 

(1) 	Othiloingatlanok, illetOleg idolegesen hasznalt ingatlanok (a tovabbiakban egyiitt: 
idolegesen hasznalt ingatlan) eseteben a kozszolgaltatas igenybevetele aprilis 1. 
napjatol szeptember 30. napjaig tarto hasznalati szezonban kotelezo. 

13. Altalams, jogi felelosseg 

18. § 

Aki tevekenysegevel vagy mulasztasaval a hulladekgazdalkodasi jogszabalyokban vagy rea 
vonatkozo hatosagi hatarozatban foglalt kOtelezettseget megszegi es ezzel a kornyezetet 
veszelyezteti, szennyezi vagy karositja, vagy tevekenyseget a kornyezetvedelmi eloirasok 
megszegesevel folytatja, a Hi -ban, illetve a kiilon jogszabalyokban foglaltak szerinti 
(buntetojogi, polgari jogi, kozigazgatasi jogi, stb.) felelosseggel tartozik. 

14. A kozszolgidtatassal osszeffigg6 szemelyes adatok kezelese 

19.§ 

(1) 
	

E rendelet alapjan a kozszolgaltatas igenybevetelere Metes ingatlanhasznalOkr61 a 
Koordinalo szery es — az tigyfelszolgalati feladatai ellatasban igenybe vett 
Kozszolgaltato Ogyfelszolgalata - nyilvantartast vezet a hulladekgazdalkodasi 
kOzfeladat erdekeben az azonositasahoz sztikseges adatok felttintetesevel. Az 
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adatkezeles soran az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagr61 
szolo tiirveny rendelkezeseinek megfelel8en kell eljami. A kozszolgaltatassal 
osszefiiggo szemelyes adatokat a Koordinalo szery es a Kozszolgaltato koteles zartan 
kezelni, es az adatbazist kizarolag a hulladekgazdalkodassal osszefuggo 
tevekenysegehez, illetve jogszabalyokban foglalt kotelezettsegei teljesitesehez 
kapcsolod6an kezelheti es tarthatja nyilvan az adatkezeles eeljanak megval6sulasaig. 

(2) Az adatvedelmi es az egyeb adatszolgaltatasokra vonatkozo jogszabalyok rendelkezesei 
altal meghatarozott keretek kozott a hulladekgazdalkodasra vonatkoz6 agazati 
jogszabalyok alapjan Hejakiirt Kozseg Onkormanyzaat, a KOzszolgaltat6, az 
onkormanyzati tarsulas Metes itadni a Koordinalo szervnek a hulladekgazdalkodasi 
feladat hatekony es folyamatos ellatasahoz szaseges, kezeleseben ley& kozerdek8 
adatokat es informitei6kat. 

(3) A Koordinal6 szery es a Kozszolgaltato kizarolag a kozszolgaltatits kialakitasa es 
fenntartasa celjabol, a kotelez8 kOzszolgaltauls ny6jUisitra iranyul6 jogviszony 
idotartama alatt, valamint e jogviszony megszOneset kOvet8en a Koordinal6 szery a 
kozszolgaltatassal osszeftiggo dijhatralek eseten annak behajtasaig vagy tOrleseig a 
jogszabalyokban eloirt iratmegorzesi kotelezettseg id8tartama alatt kezelheti a 
kozszolgaltatassal erintett ingatlanhasznalonak a kozszolgaltatas ellatasahoz sztilcseges 
szemelyes adatait. A Kozszolgaltato es a Koordinalo szery jogosult egyes, a 
kozszolgaltatas ellatasahoz kapcsoled6 reszfeladatai tekinteteben adatkezelot, 
adatfeldolgoz6t megbizni, es a jogos igenyeinek ervenyesitese erdekeben az e 
bekezdesben meghatarozott szemelyes adatokat hat6sfigi, birosagi eljarasok 
lefolytatasa celjabol harmadik szemelynek atadni. 

IV. fejezet 

15. Zara rendelkezesek 

20. § 

(1) 
	

Ez a rendelet 2018. januar 1. nap* lep hatalyba. 

KOzsegi (5)alco-Wrx ak a hulladekgazdalkodasi 
6. (V1.30.)/80.04manyzikt1 elete. 
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Ez a ren 27. nap.* lett kihirdetve. 
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Ertesitesi cime: 

r
L

ev: 
akethely: 

1. melleklet a 17/2017. (X11.27.) onkormanyzaii rendelethez 

BEJELENTESI ADATLAP 
(termeszetes szemelyek eseten alkalmazam16) 

A kozszolgaltatassal erintett ingatlan ante. 	  

I. Az inoatlan tulajclonos(ok) atlatai: 

1.  
Nev: 
Lakehely:  
Ertesitesi cime: 
Ezen adatok megadcisa a Ht. 38.5 (3) bek. szerint kiitelezci. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, 
egyeb bsszeffiggo szabcilyok ismertetese az Adatkezelesi tcijelcortato 2.a., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
pontokban talcilhato, amelyet kerjiik knoll& elcitt elolvasni. 

Ezen adatok megadcisa hozzajaruhison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefiiggeo 
szabcilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2.b., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. pontokban talcilhato, 
amelyet kerjiik kitbhis don elolvasni. 

2.  

Ezen adalok megadcisa a Ht. 38.5 (3) bek. szerint kOtelezci. Az adatkezeles cel a, jogalapja, ideje, 
egyeb asszeftiggc7 szabcilyok ismertetese az Adatkezelesi tcijekortatO 2.a., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
pontokban talcilhato, amelyet kerjak knoll& thin elolvasni. 

Szuletesi hely/ido: 
Anyja neve: 
Adeazonosita jet: 
Telefonszam, e-mail elm: 
Ezen adatok megachisa hozzcijcirulcison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefiige 
szabcilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekoziato 2. b., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. pontokban taledhato, 
amelyet kerjiik kittiltes elott elolvasni. 

3.  
Nev: 
Lakohely: 
Ertesitesi cime: 
Ezen adatok megadcisa a Ht. 38.5 (3) bek. szerint kiiteleze. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, 
egyeb osszefilge szabedyok ismertetese az Adatkezelesi icijekortato 2.a., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
pontokban talalhato, amelyet kerjiik kitOttes el& elolvasni. 

SzOletesi hely/ido: 



Anyja neve: 
Adoazonosit6 jel: 
Telefonszam, e-mail cim: 
Ezen adatok megadasa hozzajciruldson alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszejiigg5 
szabcilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2. b., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. pontokban talcilhato, 
amelyet kerjiik kitoltes efritt elolvasni. 

II. A kozszolgaltatas igenybevetelevel kapcsolatos egyeb adatok:  

Ingatlanon laic& szama• 	  

Varhatoan keletkez6 hulladek mennyisege hetente• 	 

Edenyzet merete• 	  

Az ingatlan hasznalatba vetelenek id6pontja• 	 

Nyilatkozom, hogy jelen formanyomtatvany kitoltesekor, a mellekletet kepez6 adatkezelesi 
tajekortat6ban foglaltakat elolvastam es tudomasul vettem. 
Tovabba tudomasul veszem, hogy az NHKV Zrt. kezelheti es reszere atadhatoak a jelen 
dokumentumban koz61t, az informacios Onrendelkezesi jogrol es az informaci6szabadsagrel szolo 
2011. evi CX11. torveny szerinti adatok. 
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Ingatlanhasznal6(k) 



2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

	

1. 	Adatkezeles soran alkalmazott jogszabalyok 
Az adatkezeles az adatvedelemmel kapesolatos hatalyos jogszabalyoknak, igy killonosen az 
alabbiaknak megfeleltien tortenik: 

• Magyarorszag A laptorvenye (tovabbiakban: Alaptorveny) es 
• 2011. evi CX II. torveny az informacios Onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol 

(tovabbiakban Info tv.). 

	

2. 	Az adatkezeles iogalapja 

Szemelyes adat az Info tv. 5. § (I) bekezdese szerint akkor kezelheto, ha 

a) azt torveny vagy - torveny fclhatalmazasa alapjan, az abban meghatarozott korben - helyi 
onkormanyzat rendelete elrendeli. 

aa) Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „A gazdalkode szervezet ingatlanhasznalo a Koordinalo szery 
felhivasara a kozhiteles nyilvantartas szerinti neva, szekhelyenek, telephelydnek cimet, 
adoszamat, tovabba, ha elektronikus kezbesitesi cim kozhiteles nyilvantartasban torteno 
szerepeltetese szarnara kOtelezo, agy elektronikus kezbesitesi cimet, a termeszetes szemely 
ingatlanhasznalo a szemelyes adatai kortil a csaladi es utenevet, lakohelyenek, tartezkodasi es 
ertesitesi helyenek cimet megadja." 

b) ahhoz az erintett hozzajarul. 

Ezen adatok megadasa tehat az ingatlanhasznalo Onkentes es hatarozott hozzajandasan alapul, 
a kitoltessel az ingatlanhasznalo (k) az informacies onrendelkezesi jogrol es az 
informacioszabadsagrel szolo 2011. dvi CX II. torveny 5. § (1) bekezdese alapjan 
felreerthetetlen beleegyezessel, felhatalmazast ad(nak) a Szolgaltatonak az itt megadott 
szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetelehez. 

	

3. 	Az adatkezeles altalanos szabalyai: 

a Ht. 32/A § (4) (5) es (5a) bekezdese szerint: 

„A kozszolgaltato, a telepiilesi onkormanyzat, az onkormanyzati tarsulas, a 
hulladekgazdalkodasi letesitmeny tulajdonosa, a kozszolgaltato reszere tamogatast 
nyujto szerv, valamint a Magyar Energetikai es KOzmii-szabalyozasi Hivatal (a 
tovabbiakban: Hivatal) megad minden adatot es informaeiot, ami a Koordinalo szery 
feladatkorenek gyakorlasahoz sztikseges. A Koordinalo szery kezelheti, es reszere 
atadhatok az e bekezdesben es a 38. § (3) bekezdeseben meghatarozott adatok. 

A (4) bekezdesben meghatarozott adatok kortil a szemelyes adatokat a Koordinalo 
szery - es az tigyfelszolgalati fcladatai ellatasaban igenybevett kozszolgaltato 
tigyfelszolgalata - az Miami hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasa erdekeben 
kezelheti, nyilvantarthatja. A KoordinalO szery jogosult a szamlazasi, dijbeszedesi, 
valamint a dijhatralek-kezelesi feladatkoreben a szemelyes adatok korere vonatkozo 
csoportos adatszolgaltatast kerni a termeszetes szemely ingatlanhasznalo lakcime 
szerint illetekes jarasi hivataltol. Az atvett szemelyes adatokat a Koordinalo szery az 
erintettnek a kozszolgaltatas igenybevetelere vonatkozo kotciczettsege megsziineseig, 

• 



a kozszolgaltatassal Osszefilggo dijhatralek eseten annak kifizeteseig (behajtasaig) 
vagy torleseig kezelheti. 

A kozszolgidtato a 38. § (3) bekezdeseben meghatarozott adatokat az idtala ellatando 
hull ade k gazclalkodasi kozszolgaltatas ellatasa, illetve jogszabalyban foglalt 
kotelezettsegei teljesitese erdekeben kezelheti es tarthatja nyilvan. A kozszolgaltato a 
kezelt szemelyes adatokat haladektalanul koteles torolni, ha az adatkezeles nem az e 
bekezdesben meghatarozott celbol tortent, vagy az adatkezeles celja megsziint." 

4. 	Az adatkezeles celja:  

Az adatok nyilvantartasara, a kozszolgaltatas hatekonysaganak nOvelese erdekdben, az 
ingatlanhasznalok pontos beazonositisa, igy gyors es megbizhat6 ugyintezds erdekdben, a 
kOzvetlen es szemelyes Ugyfelkapcsolat drdekdben kelt] sor: 

• az ingatlanhasznaloval val6 kOzszolgidtabissal osszeftigg6 tigyintezesi es tigyfelszolgalati 
kapcsolattartas postai uton, valamint amennyiben megadasra kerUlt telefonon, mobiltelefonon 
es e-mailen, 

• esetlegesen hirleveleinken keresztUl tOrteno tajekortatttsra. 

Az ingatlanhasznal6 az adatok kitOltesevel hozzajarul a szemelyes adatai alabbi modon tOrteno 
kezelesehez: 
• postai uton hijekortate anyag kOldese a Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery 

szolgaltatasair61, 
• nev, lakcim, es amennyiben megadasra kertilt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat 

felhasznalasa a kozszolgaltatitssal kapcsolatos Ogyintezeshez, megkeresesekhez, 
ilgyfelszolgalati egyeztetes es annak idOpontjanak a megbeszelesehez es az ezekhez 
szOkseges kapcsolattartishoz, 

• a megadott e-mail cimere, telefonra/mobiltelefonra elektronikus uton hirlevelek es egyeb 
tajekortata informaci6k 

5. Adatkezelds id6tartama: 

A Kozszolgaltat6 es a Koordinid6 Szery a jogszabaly alapjan megadott adatokat mindaddig 
kezelheti, amig a Ht. 38. § (1) bekezdese szerint a kozszolgaltatast igenybe veszi. 
A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli, 
amig az adatot szolgaltato nem keri ezen szemelyes adatainak a Rides& vagy throlasat. 
Miutan megszOnt a kozszolgaltatist igdnyvetelere vonatkozb kOtelezettsege a jogszabaly Altai 
kOtelethen megadott es az esetlegesen Onkentesen megadott adatot a Kozszolgaltat6 es a 
Koordinal6 Szery torli az elektronikus rendszereib6I a hatilyos jogszabilyok szerint. 
Tories helyett a Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery zerolja a szemelyes adatot, ha az adatot 
szolgaltato ezt keri, vagy ha a rendelkezdsdre alto informaci6k alapjan feltetelezhet6, hogy a 
Wilds set-tend az adatszolgaltato jogos 6rdekeit. Az igy throlt szemelyes adat kizarolag addig 
kezelheto, ameddig fennall az az adatkezeldsi cel, amely a szemelyes adat torldset kizirta. 
A celhoz nem kotott es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezeles celja megszOnt vagy 
modosult haladdktalanul, illetve az eloirt megorzesi hatarido leteltdvel meg kell semmisiteni. 

6. Adatfeldolgozas es celhoz kOtOttseg: 

Az adatok akkor tovabbithatOk, valamint a kiilonbOzo adatkezelesek akkor kapcsolhatok 
ossze, ha ahhoz az erintett hozzajarult, vagy torvdny azt megengedi, es ha az adatkezelds 
feltdtelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljestfinek. 



7. 	Az adatok megismeresere jogosult lehetseges adatkezelok szemelve:  

A Kozszolgaltato es a Koordintilo Szery jogosult egyes, a kozszolgtiltatits ellatasahoz 
kapcsolodo rdszfeladatai tekinteteben adatfeldolgozot megbizni, es a jogos igenyeinek 
ervenyesitese drdekdben a reszere atadott szemelyes adatokat hatOsagi, birosagi eljardsok 
lefolytatasa celjabol harmadik szemelynek atadni. 

8. Adatbiztonsag: 

A Kozszolgaltato es a Koordinalo Szerv, mint adatkezelo, illetoleg tevekenysegi kOreben 
adatfeldolgoze gondoskodik az adatok biztonsagarol, tovabba megteszi azokat a technikai es 
szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabalyokat, amelyek torveny, 
valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabalyok ervenyre juttatasahoz szOksegesek. Az 
adatokat vedi kOlonOsen a jogosulatlan hozzateres, megvaltortattis, nyilvanossagra hozas vagy 
tortes, illetoleg settles vagy a megsemmisiilds ellen. 

9. Az erintett adatkezelessel OsszeflIggo egyeb jogai es jogorvoslati lehetosegek:  

Az erintett kerelmezheti az adatkezelonel: 
a) tajekortatasat szemelyes adatai kezelesdrol, 
b) szemelyes adatainak helyesbiteset, valamint 
c) szemelyes adatainak - a kotelezt5 adatkezeles kivetelevel - ttirleset vagy zarolasat, 
az Info tv. 15.§ - 2O.§. rendelkezesei alapjan. 

Az erintett a jogainak megsdrtese eseten, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatarozott 
esetekben biroslighoz fordulhat. Az erintett valasztasa szerint - az erintett lakohelye vagy 
tartozkodasi helye szerinti torvenyszek elan is megindithatja az eljitrast. A birosag az tigyben 
soron kivtil jar el. A biro* eljarasara az Info tv. 22. §. foglaltak az iranyadok. 



2. melleklet a 17/2017. (X11.2 7.) on kormanyzuti rentlelethez 

VALTOZAS BEJELENTES 
(termeszetes szemelyek eseten alkalmazando) 

A klizszolgaltatassal krintett ingatlan 
Felhaszmilo azonosito szama• 	  

I. Az ingatlan tidajdonos(olc) adatai: 

1.  
Nev: 
Lakohely: 
Ertesftesi cime: 
Ezen adatok megadcisa a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kOtelez5. Az adatkezeles cel a, jogalapja, ideje, 
egyeb osszeffiggo szabcilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2.a., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
pontokban talalhato, amelyet kerjuk kitoltes Mitt elolvasni. 

Szilletesi hely/ido: 
Anyja neve: 
Ad6azonosft6 jel: 
Telefonszam, e-mail cfm: 
Ezen adatok mevadasa hozzaicirulcison alanul. Az adatkezeles celia. ioealania. ideie. eeveb osszefiteeo 
szabalyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2.b., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. pontokban talcilhato, 
amelyet kerjiik kitoltes elott elolvasni. 

2.  
Nev: 
Lakohely: 
Ertesftesi cime: 
Ezen adatok megackisa a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kotelezo. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, 
egyeb osszefiigge szabcilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2.a., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
pontokban talcilhato, amelyet kerjiik kitoltes dolt elolvasni. 

Szilletesi hely/id& 
Anyja neve: 
Ad6azonosit6 jel: 
Telefonsthm, e-mail cim: 
Ezen adatok megadcisa hozzcijarulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefuggo 
szabcilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2.b., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. pontokban talcilhato, 
amelyet ketjuk kitoltes dot! elolvasni. 

3.  
Nev: 
Lakohely: 
Ertesftesi cime: 
Ezen adatok megadara a Ht. 38.§ (3) bek. szerint keitelezo. Az adatkezeles cella, jogalapja, ideje, 
egyeb iisszeffiggo szabdlyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortato 2.a., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
pontokban talcilhato, amelyet ker.* kitoltes clot! elolvasni. 



Szilletesi hely/ido: 
Anyja neve: 
Adoazonosito jel: 
Telefonszam, e-mail cim: 
Ezen adatok megadasa hozzcijcirulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb asszeffiggo 
szabedyok ismertetese az Adatkezelesi tOjekortato 2.b., valamint 3. 4. 5. 6. 7. 8. pontokban taledhato, 
amelyet ketjiik kitoltes el5tt elolvasni. 

11. A kozszolgaltatAs iffenybevetelevel kapcsolatos mire!) adatok:  

Ingatlanon lakOk szama• 	  

Varhatoan keletkezo hulladek mennyisege hetente• 	  

Edenyzet merete• 	 

Az ingatlan hasznalatba vetelenek idopontja• 	  

III. A mezvaltozott adatok es a valtozas okai: 

Egyeb megjegyzes: 

Nyilatkozom, hogy jelen formanyomtatvany kittiltesekor, a mellekletet kepezti adatkezelesi 
tajekortatoban foglaltakat elolvastam es tudomasul vettem. 
Tovabba tudomasul veszem, hogy az NI-IKV Zrt. kezelheti es reszere atadhatoak a jelen szerzodesben 
kiizolt, az infonnacios onrendelkezesi jogred es az informaciOszabadsagrol sac!) 2011. evi CXII. 
torveny szerinti adatok. 

Kelt  • 	 , 20 	  

Ingatlanhasznalif0) 



2. ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

	

1. 	Adatkezeles soran alkalmazott iogszabalvok 
Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatalyos jogszabalyoknak, igy kiilonosen az 
alabbiaknak megfeleloen tortenik: 

• Magyarorszag AlaptOrvenye (tovabbiakban: AlaptOrveny) es 
• 2011. evi CXII. tOrveny az informaci6s Onrendelkezesi jogr61 es az informacioszabadsagrol 

(tovabbiakban Info tv.). 

	

2. 	Az adatkezeles jogalapja 

Szemelyes adat az Info tv. 5. § (1) bekezdese szerint akkor kezelheto, ha 

a) azt tOrveny vagy - tOrveny felhatalmazisa alapjan, az abban meghatarozott korben - helyi 
onkormanyzat rendelete elrendeli. 

aa) Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „A gazdalkod6 szervezet ingatlanhasznal6 a Koordimil6 szery 
felhivasara a kOzhiteles nyilvantartis szerinti never, szekhelyenek, telephelyenek cfmet, 
ad6szamat, tovabba, ha elektronikus kezbesitesi cim kozhiteles nyilvantartitsban torten8 
szerepeltetese szamara ktitelezo, ugy elektronikus kezbesitesi drat, a termeszetes szemely 
ingatlanhasznal6 a szemelyes adatai koz01 a csaladi es utonevet, lakohelyenek, tartezkodasi es 
ertes it& i he lyenek elm& megadja." 

b) ahhoz az erintett hozzajarul. 

Ezen adatok megadasa tehat az ingatlanhasznal6 Onkentes es hatarozott hozzajdrulasan alapul, 
a kitOltessel az ingatlanhasznalo (k) az informacios onrendelkezesi jogrel es az 
informacieszabadsagrel sz616 2011. dvi CXII. tOrveny 5. § (1) bekezdese alapjan 
felreerthetetlen beleegyezessel, felhatalmazast ad(nak) a Szolgaltat6nak az itt megadott 
szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetelehez. 

	

3. 	Az adatkezeles altalimos szabalya: 

a Ht. 32/A § (4) (5) es (5a) bekezdese szerint: 

„A kozszolgaltato, a teleptilesi onkormanyzat, az onkormanyzati tarsulas, a 
hulladekgazdalkodasi letesitmeny tulajdonosa, a kOzszolgaltato reszere ttimogattist 
nytljto szerv, valamint a Magyar Energetikai es Kozmii-szabalyozasi Hivatal (a 
tovabbiakban: Hivatal) megad minden adatot es informacit5t, ami a Koordinal6 szery 
feladatkOrenek gyakorlasahoz sztlkseges. A Koordinalo szery kezelheti, es reszere 
titadhatek az e bekezdesben es a 38. § (3) bekezdeseben meghattirozott adatok. 

A (4) bekezdesben meghatfirozott adatok kliztil a szemelyes adatokat a Koordinfile 
szery - es az tigyfelszolgalati feladatai ellatasaban igenybevett kozszolgititato 
ugyfelszolgalata - az Miami hulladekgazdalkodasi keefeladat ellatasa erdekeben 
kezelheti, nyilvantarthatja. A Koordintile szery jogosult a szamItizasi, dijbeszedesi, 
valamint a dijhatralek-kezelesi feladatkoreben a szemelyes adatok korere vonatkozo 
csoportos adatszolgaltatast kerni a termeszetes szemely ingatlanhasznalo lakcime 
szerint illetekes jarasi hivataltell. Az atvett szemelyes adatokat a Koordinalo szery az 
erintettnek a kozszolgaltatas igenybevetelere vonatkozo kotelezettsege megszfineseig, 
a kozszolgaltatassal osszeitiggo dijhatralek eseten annak kifizeteseig (behajtasaig) 
vagy torleseig kezelheti. 



A kozszolgaltato a 38. § (3) bekezdeseben meghatarozott adatokat az altala ellatand6 
hulladekgazdalkodasi lotozszolgaltatas ellatasa, illetve jogszabalyban foglalt 
kotelezettsegei teljesitese erdekeben kezelheti es tarthatja nyilvan. A kozszolgaltato a 
kezelt szemelyes adatokat haladektalanul kilteles torolni, ha az adatkezeles nem az e 
bekezdesben meghatarozott celbol tortent, vagy az adatkezeles celja megsziint." 

4. 	Az adatkezeles celja: 

Az adatok nyilvantartasfira, a kOzszolgaltatas hatekonysiganak nOvelese erdekeben, az 
ingatlanhasznal6k pontos beazonositasa, igy gyors es megbizhat6 Ogyintezes erdekeben, a 
kozvetlen es szemelyes tlgyfelkapcsolat erdekeben kern! sor: 

• az ingatlanhasznal6val val6 kozszolgaltatassal Osszertigg6 ilgyintezesi es agyfelszolgalati 
kapcsolattartas postai futon, valamint amennyiben megadasra keralt telefonon, mobiltelefonon 
es e-mailen, 

• esetlegesen hirleveleinken keresztUl tOrteno tajekortatasra. 

Az ingatlanhasznal6 az adatok kitOltesevel hozzajarul a szemelyes adatai alabbi modon torten6 
kezelesehez: 
• postai uton tajekortato anyag laildese a KozszolgaltatO es a Koordinalo Szery 

szolgaltatasair61, 
• nev, lakcim, es amennyiben megadasra kertilt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat 

felhasznalasa a kozszolgaltatassal kapcsolatos tigyintezeshez, megkeresesekhez, 
Ogyfelszolgalati egyeztetes es annak idOpontjanak a megbeszelesehez es az ezekhez 
sznkseges kapcsolattartashoz, 

• a megadott e-mail cimere, telefonra/mobiltelefonra elektronikus Oton hirlevelek es egyeb 
tajekortat6 informaciek kOldese. 

5. 	Adatkezeles idotartama: 

A KOzszolgaltate es a Koordinal6 Szery a jogszabaly Map* megadott adatokat mindaddig 
kezelheti, amig a Ht. 38. § (1) bekezdese szerint a kozszolgaltatast igenybe veszi. 
A KOzszolgaltato es a Koordinalo Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli, 
amig az adatot szolgaltat6 nem Iced ezen szemelyes adatainak a Worlds& vagy zarolasat. 
Miutim megsziint a klizszolgaltatast igenyvetelere vonatkoz6 kOtelezettsege a jogszabily Altai 
kOtelegen megadott es az esetlegesen dnkentesen megadott adatot a KOzszolgaltato es a 
Koordinal6 Szery tOrli az elektronikus rendszereib61 a hatalyos jogszabalyok szerint. 
Tories helyett a Kozszolgaltato es a Koordinal6 Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az adatot 
szolgaltat6 ezt keri, vagy ha a rendelkezesere all6 informaci6k alapjan feltetelezhet6, hogy a 
Wiles sertene az adatszolgaltato jogos erdekeit. Az igy zarolt szemelyes adat kizarelag addig 
kezelhet6, ameddig fennall az az adatkezelesi cel, amely a szemelyes adat Wales& kizarta. 
A celhoz nem kattitt es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezeles celja megszlint vagy 
m6dosult haladektalanul, illetve az eloirt megorzesi hatarido leteltevel meg kell semmisiteni. 

6. Adatfeldolgozas es celhoz kotottseg: 

Az adatok akkor tovitbbithatok, valamint a ktildnbozo adatkezelesek akkor kapcsolhatek 
Ossze, ha ahhoz az erintett hozzajarult, vagy tOrveny azt megengedi, es ha az adatkezeles 
feltetelei minden egyes szemelyes adatra nezve teljesalnek. 

7. Az adatok megismeresere jogosult lehetseges adatkezelok szemelye: 



A Kozszolgaltat6 es a Koordinalo Szery jogosult egyes, a kOzszolgaltatas ellatasahoz 
kapcsolodo rdszfeladatai tekinteteben adatfeldolgozOt megbizni, es a jogos igenyeinek 
ervenyesitese drdekdben a reszere atadott szemelyes adatokat hatosagi, bithsagi eljarasok 
lefolytatasa celjabel harmadik szemdlynek itadni. 

8. Adatbiztonsig: 

A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szerv, mint adatkeze18, illet8leg tevekenysegi koreben 
adatfeldolgoz6 gondoskodik az adatok biztonsigar61, tovabba megteszi azokat a technikai es 
szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabelyokat, amelyek tOrveny, 
valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabalyok drvenyre juttatasahoz szOksegesek. Az 
adatokat vddi kOlOntisen a jogosulatlan hozzaferds, megvaltortatas, nyilvanossagra hozits vagy 
tortes, illet8leg settles vagy a megsemmisOlds ellen. 

9. Az erinteft adatkezeldssel 8sszeftIgg8 egyeb jogai es jogorvoslati lehetosegek: 

Az drintett kdrelmezheti az adatkezelondl: 
a) tajdkortatasat szemdlyes adatai kezeldsdrol, 
b) szemdlyes adatainak helyesbiteset, valamint 
c) szemdlyes adatainak - a kOtelez8 adatkezelds kivdteldvel - torldset vagy zfirolasat, 
az Info tv. 15.§ - 20.§. rendelkezdsei slap*. 

Az erintett a jogainak megsertdse eseten, valamint az Info tv. 21. §-ban meghatarozott 
esetekben bir6sighoz fordulhat. Az drintett valasztasa szerint - az drintett lakohelye vagy 
tartozkodasi helye szerinti torvenyszek elOtt is megindithatja az eljarast. A birosag az tigyben 
soron kivtil jar el. A biro* eljarasara az Info tv. 22. §. foglaltak az iranyadok. 



3. nrelleklet a 17/2017. (X11.27.) onkornalnyzati rendelethez 

BEJELENTESI ADATLAP 
(gazdálkod6 szervezetek eseten alkalmazando) 

A kozszolgaltatassal erintett ingatlan cime. 	  
Felhasznalo azonosito szama: 	  

1. A kozszolgaltatast igenybe veva gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo adatai: 

Cegnev: 	  
Szekhely: 	  
Nyilvantartasi 
Adoszam: 	  
Levelezesi cim: 	  
Telefonszam: 	  
E-mail cim: 	  
Torvenyes kepviselo neve es elerhetosege: 	  
Elektronikus kezbesitesi dm: 	  

A gazdalkodo szervezet megrendeli a BMH Nonprofit Kft-tol (szekhely: 3527 Miskolc, Beseny8i in 26., 
cegjegyzekszam: 05 09 029898, adoszam: 25975936-2-05, kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna), 
vagyis a kozszolgaltatOtol 20 	6/ 	 ho 	napjatol hatiirozatlan idore, 
a (az) 

alatti 

- szekhelyen 

- 	teleplielyen 	(Alahuzassal kerjak jeltilni a szerzodessel erintett ingatlan jelleget!) 

- fioktelepen 

keletkezo telepalesi hulladek elszallitasat az alabbi hulladekgyOjto edenyzet ilritesevel: 

Edenyzet merete Edenyzet darabszama Az igenyelt tiritesi  
gyakorisag hetente 

120 literes 
240 literes 
770 literes 

1.1001iteres 

Nyilatkozom, bogy az altalain kepviselt gazdalkodo szervezet adataiban bekovetkezo valtothsok, az 
ingatlan elidegenitese, az ingatlan hasznalatanak sztinetelese, a hulladekgyiijto edeny, illetve annak 
szamaban tOrteno valtozas eseten ennek tenyet 8 napon belfil, irasban bejelentem a kozszolgaltato 
reszere. 



3. A fact& mOdja: 

A hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny (a tovabbiakban: Ht.) 32/A. § (1) bekezdes i) pontja 
alapjan az NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinal6 es Vagyonkezel6 Zrt. (tovabbiakban: 
NHKV Zrt.) szedi be a ktizszolgaltatasi dijat, a gazdalkod6 szervezet a ktizszolgaltatasi dijat az NHKV 
Zrt. reszere ki5teles kiegyenliteni. 
Kesedelmes teljesites eseten az NHKV Zrt. a PoIgari Torvenykonyvr61 sz616 2013. evi V. torveny 
iranyad6 rendelkezesei szerinti kesedelmi kamatra jogosult. 
A hulladekgazdalkodasi kftszolgaltatasi dij es annak kiegyenlitese vonatkozAsaban a Ht. 47.§-a, 
valamint az Miami hulladekgazdalkodisi kOzfeladat elliitasara letrehozott szervezett kijeloleserol, 
feladatkorerol, az adatkezeles m6djAr61, valamint az adatszolgaltatasi kotelezettsegek reszletes 
szabalyairol sz616 69/2016. (111. 31.) Korm. rendelet 10-12. §-ai az iranyad6ak. 
A Ht. 52.§ (1) bekezdese ertelmeben a hulladekgazdalkodasi kOzszolgiiltatas igenybeveteleert az 
ingatlanhasznalOt terhelo dijhatralek es az azzal osszefUggesben megallapitott kesedelmi kamat, 
valamint a behajtas egyeb keiltsegei ad6k m6djara behajtando kortartozasnak min6sOlnek. 
Tudomasul veszem, bogy az NHKV Zrt. kezelheti es reszere iitadhateak a jelen szerzodesben kozOlt, 
az informacies onrendelkezesi jogr61 es az informacieszabadsfigrel sz.616 2011. evi CXII. teirveny 
szerinti adatok. 

201 	  

cegszer0 alairas 

A bejelento laphoz mellekelni szakseges: 

30 napnal nem regebbi cegkivonatot vagy nyilvantartasba veldt igazol6 okiratot 
alairasi cimpeldimyt vagy Ogyved Altai ellenjegyzett alairasmintat (eredetben) 
meghatalmazott eljiirasa eseten legalabb teljes bizonyit6 erejil maganokiratba foglalt 
meghatalmazist is a fenti iratokon tillmenoen 



4. melleklet a 17/2017. (X11.27.) onkormanyzati rendelethez 

VALTOZAS BEJELENTES 

(gazdalkode szervezetek eseten alkalmazand6) 

A kozszolgaltatassal erintett ingatlan cime• 	  
Felhasznalo azonosito szama: 	  

I. A kozszolgaltatast igenybe vevo gazdalkodo szervezet ingatlanhasznalo adatai: 

Cegnev: 	  
Szekhely: 	  
Nyilvantartasi szam. 	  
Adoszam: 	  
Levelezesi cim: 	  
Telefonszam: 	  
E-mail cim: 	  
Torvenyes kepviselo neve es elerhetosege: 	  
Elektronikus kezbesitesi cim: 	  

III. A meualtozott adatok es a valtoz.as okai:  

1. Amennyiben a kozszolgaltatonal nyilvantartott adataiban tortent valtozas (nev, szamlazasi cim, 
szekhely stb.) kerjiik jelolje meg a regi es uj adat(ok) feltfintetesevel: 

Regi adat• 	  

adat: 	  

2. A szolgaltatits adataiban bekovetkezett valtozasok: 

A gazdalkodo szervezet megrendeli a BMH Nonprofit Kft-tol (szekhely: 3527 Miskolc, Besenyoi tit 26., 
cegjegyzekszam: 05 09 029898, adosaim: 25975936-2-05, kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna), 
vagyis a kozszolgaltatot6120 	ev 	 ho 	napjatol hatirozatlan idore, 
a (az) 

alatti 

szekhelyen 

telephelyen 	(Alahnzassal kerjtik jelolni a szerzodessel erintett ingatlan jelleget!) 

fioktelepen 

keletkezo teleptilesi hulladek elszallitasat az alabbi hulladekgyfijto edenyzet Oritesevel: 

Edenyzet merete Edenyzet darabszama 
Az igenyelt uritesi 

 
gyakorisag hetente 



120 literes 

240 literes 
770 literes 

1.1001iteres 

A hulladekrol sz616 2012. evi CLXXX V. torveny (a tovAbbiakban: lit.) 32/A. § (1) bekezdes i) pontja 
alapjan az NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinalo es Vagyonkezelo Zrt. (tovabbiakban: 
NHKV Zrt.) szedi be a kozszolgaltatasi dijat, a gazdalkodo szervezet a kozszolgaltatasi dijat az NHKV 
Zrt. reszere kOte les k iegyenliteni. 
Kesedelmes teljesites eseten az NHKV Zrt. a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. evi V. torveny 
iranyado rendelkezesei szerinti kesedelmi kamatra jogosult. 
A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi dij es annak kiegyenlitese vonatkozasaban a Ht. 47.§-a, 
valamint az Miami hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatasara letrehozott szervezett kijeloleser61, 
feladatkorerol, az adatkezeles m6djarol, valamint az adatszolgaltatasi kotelezettsegek reszletes 
szabalyair6Iszolo 69/2016. (III. 31.) Korn. rendelet 10-12. §-ai az iranyadoak. 
A Ht. 52.§ (1) bekezdese ertehneben a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas igenybeveteleert az 
ingatlanhasznalet terhel6 dljhatralek es az azzal Osszeftiggesben megallapftott kesedelmi kamat, 
valamint a behajtas egyeb koltsegei adok madjara behajtando kOztartozasnak minosulnek. 
Tudomasul veszem, hogy az NI IKV Zrt. kezelheti es reszere Atadhateak a jelen szerzodesben kozOlt, 
az infonnaciels Onrendelkezesi jogr61 es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny 
szerinti adatok. 

Kelt  • 	 , 201 	  

cegszerii alairas 



5. melleklet a 17/2017. (XII.27. )onkornainyzati rendelethez 

BEJELENTESI ADATLAP 
(koltsegvetesi szervek eseten alkalmazand6) 

A kozszolgaltatassal erintett ingatlan cime• 	  
Felhasznale azonosito szama: 	  

I. A kozszolgaltatast igenybe vevo koltsegvetesi szery adatai: 

Nev: 	  
Szekhely• 	  
Kepviseli- 
Torzskonyvi azonosito szarn (P1R)- 
AdoszAm: 	  
Levelezesi cim: 	  
Kapcsolattarto neve: 	  
Kapcsolattarto telefonszama: 	  
Kapcsolattarto e-mail cime: 	  

A kOltsegvetesi szery megrendeli a BMH Nonprofit Kft-tol (szekhely: 3527 Miskolc, Besenyoi Cu 26., 
cegjegyzekszam: 05 09 029898, adoszam: 25975936-2-05, kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna), 
vagyis a kozszolgaltatotol 20 	ev 	 h6 	napjatol hatarozatlan idore, 
a (az) 

alatti 

- szekhelyen 

- telephelyen 	(Alahuzassal kerjak jelolni a szerzodessel erintett ingatlan jellegetp 

keletkez6 telepiilesi hulladek elszallitasat az alabbi hulladekgyajt6 edenyzet itritesevel: 

Edenyzet merete Edenyzet darabszama Az igenyelt Oritesi  
gyakorisag hetente 

120 literes 
240 literes 
770 literes 

1.1001iteres 

Nyilatkozom, hogy az Altai= kepviselt koltsegvetesi szery adataiban bekovetkez6 valtozasok, az 
ingatlan elidegenitese, az ingatlan hasznalatanak sziinetelese, a hulladekgyOjto edeny, illetve annak 
szainaban torteno valtozas eseten ennek telly& 8 napon beliil, irasban bejelentem a kozszolgaltato 
reszere. 



3. A frzetes medja: 

A hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.) 32/A. § (1) bekezdes i) pontja 
alapjan az NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinal6 es Vagyonkezelo Zrt. (tovabbiakban: 
NHKV Zrt.) szedi be a kozszolgaltattisi dijat, a kOltsegvetesi szery a kozszolgaltatitsi dijat az NHKV 
Zrt. reszere kOteles kiegyenliteni. 
Kesedelmes teljesites eseten az NHKV Zrt. a PoIgari T6rvenykonyvr61 sz616 2013. evi V. torveny 
iranyado rendelkezesei szerinti kesedelmi kamatra jogosult. 
A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi dij es annak kiegyenlitese vonatkozasaban a Ht. 47.§-a, 
valamint az Miami hulladekgazdalkodisi kOzfeladat ellittasara letrehozott szervezett kijeloloserol, 
feladatkorerol, az adatkezeles modjarol, valamint az adatszolgaltattisi kotelezettsegek reszletes 
szabilyairol szolo 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 10-12. §-ai az iranyadoak. 
A Ht. 52.§ (1) bekezdese ertelmeben a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatas igenybeveteleert az 
ingatlanhasznalot terhel6 dfjhatralek es az azzal 6sszefliggesben megallapitott kesedelmi kamat, 
valamint a behajtas egyeb kOltsegei ad6k moo:1*a behajtand6 kortartozasnak minosOlnek. 
Tudomasul veszem, hogy az NHKV Zrt. kezelheti es reszere itadhat6ak a jelen szerz6desben kozolt, 
az informacios onrendelkezesi jogred es az informacieszabadsagr6I sz616 2011. evi CXII. torveny 
szerinti adatok. 

Kelt  •   201 	  

alairlis 



6. melleldet a 17/2017. (X11.27.) onkormanyzall rendelethez 

VALTOZAS BEJELENTES 

(ktiltsegvetesi szervek eseten alkalmazande) 

A kozszolgaltatassal &linen ingatlan cime• 	  
Felhasznale azonosite sthma: 	  

I. A kozszelgaltatast igenybe veve koltsegvetesi szery adatai: 

Nev: 	  
Szekhely: 	  
Kepviseli• 	 
Torzslainyvi azonosite sthm (MR). 	  
Adeszlim• 	  
Levelezesi cim: 	  
Kapcsolattarte neve: 	  
Kapcsolattarte telefonsthma: 	  
Kapcsolattarte 	cime: 	  

HI. A megvaltozott adatok es a valtozas okai:  

I. Amennyiben a kOzszolgaltatenal nyilvantartott adataiban tOrtent valtoths (nev, sthmlithsi cim, 
szekhely stb.) kerjak jelolje meg a regi es ej adat(ok) feltiintetesevel: 

Regi adat• 	  

1:Jj adat: 	  

2. A szolgaltatas adataiban bekOvetkezett valtozasok: 

A kOltsegvetesi szery megrendeli a BMH Nonprofit Kft-t81 (szekhely: 3527 Miskolc, Beseny8i tit 26., 
cegjegyzeksthm: 05 09 029898, adeszam: 25975936-2-05, kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna), 
vagyis a kozszolgaltatetel 20 	ev 	 he 	napjatel hatarozatlan id8re, 
a (az) 

alatti 

szekhelyen 

- 	telephelyen 	(Alahethssal kerjak je101ni a szerzodessel erintett ingatlan jelleget!) 

keletkez8 telepulesi hulladek elszallitasat az alabbi hulladekgyOjtO edenyzet Oritesevel: 

Edenyzet merete Edenyzet darabsthma 
Az igenyelt tiritesi 

 
gyakorisag hetente 

120 literes 

2401iteres 

• 



7701iteres 

1.1001iteres 

A hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.) 32/A. § (I) bekezdes i) pontja 
a1apjan az NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinal6 es Vagyonkezel6 Zrt. (tovabbiakban: 
NHKV Zrt.) szedi be a kozszolgaltatasi dijat, a kdItsegvetesi szery a kozszolgaltatasi dijat az NHKV 
Zrt. reszere koteles kiegyenliteni. 
Kesedelmes teljesites eseten az NHKV Zrt. a Polgari Torvenykonyvr61 szolo 2013. evi V. torveny 
irdnyado rendelkezesei szerinti kesedelmi kamatra jogosult. 
A hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatasi dij es annak kiegyenlitese vonatkozasaban a Ht. 47.§-a, 
valamint az dllami hulladekgazdalkoddsi kozfeladat ellatasnra letrehozott szervezett kijeloleserol, 
feladatkorer61, az adatkezeles mOdjar61, valamint az adatszolgaltatasi kotelezettsegek reszletes 
szabalyair61sz616 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 10-12. §-ai az iranyadoak. 
A Ht. 52.§ (1) bekezdese ertelmeben a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas igenybeveteleert az 
ingatlanhasznalot terhelo dijhatralek es az azzal osszertiggesben megallapitott kesedelmi kamat, 
valamint a behajtas egyeb kOltsegei adok modjara behajtand6 kortartozdsnak minosOlnek. 
Tudomasul veszem, hogy az NHKV Zrt. kezelheti es reszere atadhatOak a jelen szerzodesben kOzOlt, 
az informacios onrendelkezesi jogrol es az informaciOszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny 
szerinti adatok. 

Kelt  • 	 , 201 	  

alairas 



7. melldklet a 17/2017. (X11.27.) onkormtinyzati rendelethez 

BEJELENTESI ADATLAP 
(lakasszovetkezet/tarsashaz eseten alkalmazando) 

A kozszolgaltauissal drintett ingatlan cime: 	  
Felhasznal6 azonosito szama: 	  

1. A kOzszolgaltatast igenybe vev6 lakasszOvetkezetharsashaz adatai: 

Nev: 	  
Szdkhely: 	  
Kepviseli: 	  
Cegjegyzekszam• 	  
Adoszlim• 	  
Levelezdsi dm: 	  
Kapcsolattarto neve: 	  
Kapcsolattarto telefonszama: 	  
Kapcsolattart6 e-mail cime• 	  

A lalthsszovetkezet/tarsashaz megrendeli a BMH Nonprofit Kft-t61 (szdkhely: 3527 Miskolc, Besenyoi 
at 26., cegjegyzekszam: 05 09 029898, adoszam: 25975936-2-05, kdpviseli: Csehovitsne Nagy 
Zsuzsanna), vagyis a kozszolgaltatot61 20 	 ev 	 ho 	 napjat61 hatarozatlan 
id6re, 

a (az) 

alatti ingatlan eseteben keletkez6 telepulesi hulladdk elszallitasat az alabbi hulladekgyOjto edenyzet 
Oritesevel: 

Edenyzet merete Edenyzet darabszama 
Az igdnyelt tiritesi 

 
gyakorisag hetente 

120 literes 

240 literes 

770 literes 

1.100 literes 

Nyilatkozotn, hogy az kiltalam kdpviselt lakasszOvetkezet/tarsashaz adataiban bekovetkezo valtozzisok, az 
ingatlan elidegenitdse, az ingatlan hasznalatanak szfineteldse, a hulladekgyiljto edeny, illetve annak 
szainaban tOrteno valtozas eseten ennek tenyet 8 napon beliil, irasban bejelentem a kozszolgaltato 
reszere. 

3. A fizetes modja: 



A hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny (a tovabbiakban: Ht.) 32/A. § (I) bekezdes i) pontja 
alapjan az NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinal6 es Vagyonkezel6 Zrt. (tovabbiakban: 
NHKV Zrt.) szedi be a kOzszolgaltatisi dijat, a lakasszOvetkezet/tarsashaz a kOzszolgaltatasi dijat az 
NHKV Zrt. reszere koteles kiegyenliteni. 
Kesedelmes teljesites eseten az NHKV Zrt. a Polgari Torvenykonyvall sz616 2013. evi V. tOrveny 
iranyad6 rendelkezesei szerinti kesedelmi kamatra jogosult. 
A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatitsi dij es annak kiegyenlitese vonatkozasaban a Ht. 47.§-a, 
valamint az allami hulladekgazdalkodasi kOzfeladat ellatasara letrehozott szervezett kijeloleser61, 
feladatkOrer61, az adatkezeles modjar61, valamint az adatszolgaltatasi kOtelezettsegek reszletes 
szabalyairol sz616 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 10-12. §-ai az iranyadepak. 
A Ht. 52.§ (1) bekezdese ertelmeben a hulladekgazdalkodasi kOzszolgaltatis igenybeveteleert az 
ingatlanhasznalOt terhel6 dijhatralek es az azzal OsszefOggesben megallapitott kesedelmi kamat, 
valamint a behajtas egyeb koltsegei ad& medjara behajtando kOztartozAsnak minostilnek. 
Tudomasul veszem, hogy az NHKV Zrt. kezelheti es reszere atadhateak a jelen szerzedesben kozolt, 
az informacies Onrendelkezesi jogrol es az informaci6szabadsigr61 sz616 2011. evi CX11. torveny 
szerinti adatok. 

Kelt  •   201 	  

alairits 



8. melleklet a 17/2017. (X11.27.) iinkorminyzati rendelethez 

V ALTOZAS BEJELENTES 
(lakassztivetkezet/tarsashaz eseten alkalmazando) 

A kozszolgaltatassal drintett ingatlan 
Felhasznalo azonosito szama: 	  

1. A kozszolgaltatast igenybe vevo lakasszOvetkezet/tarsashaz adatai: 

Nev: 	  
Szekhely: 	  
Kdpviseli: 	  
Cegjegyzekszam• 	  
Adoszam• 	  
Levelezdsi elm - 
Kapcsolattart6 neve: 	  
Kapcsolattarto telefonszama: 	  
Kapcsolattarto e-mail cline: 	  

III. A meusiltozott adatok es a valtozis okai: 

1. Amennyiben a kozszolgaltatonal nyilvantartott adataiban tOrtent valtozas (ndv, szamlazitsi cim, 
szdkhely stb.) kerjak je101je meg a regi es 0j adat(ok) feltantetdsevel: 

Regi adat - 

adat: 	  

2. A szolgaltatas adataiban bekovetkezett valtothsok: 

A lakasszovetkezet/tarsashaz megrendeli a BMH Nonprofit Kft-toI (szdkhely: 3527 Miskolc, Beseny8i 
ilt 26., cegjegyzekszam: 05 09 029898, adoszam: 25975936-2-05, kdpviseli: Csehovitsnd Nagy 
Zsuzsanna), vagyis a kozszolgaltat6t61 20 	 dv 	  h6 	 napjat61 hatarozatlan 
idore, 
a (az) 

alatti ingatlan eseteben keletkezo telepaldsi hulladdk elszallititsat az alabbi hulladdkgyajto edenyzet 
aritesevel: 

Edenyzet merete Edenyzet darabszama Az igdnyelt aritesi 
 

gyakorisag hetente 
120 literes 
240 literes 
770 literes 

1.100 literes 



A hulladekr61 sz616 2012. evi CI,XXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.) 32/A. § (1) bekezdes i) pontja 
alapjan az NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinale es Vagyonkezelo Zrt. (tovabbiakban: 
NHKV Zrt.) szedi be a kozszolgaltatasi dijat, a lakasszovetkezet/tarsashaz a kozszolgaltatasi dijat az 
NHKV Zrt. reszere koteles kiegyenliteni. 
Kesedelmes teljesites eseten az NHKV Zrt. a PoIgari TorvenykOnyvrol sz616 2013. evi V. torveny 
iranyad6 rendelkezesei szerinti kesedelmi kamatra jogosult. 
A hulladekgazdalkodasi kOzszolgitItatasi dij es annak kiegyenlitese vonatkozasaban a Ht. 47.§-a, 
valamint az Miami hulladekgazdtilkodasi kozfeladat elhitasfira letrehozott szervezett kijeloleserol, 
feladatkorerol, az adatkezeles modjarol, valamint az adatszolgaltatasi kotelezettsegek reszletes 
szabalyaired szolo 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 10-12. §-ai az iranyadoak. 
A Ht. 52.§ (1) bekezdese ertelmeben a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas igenybeveteleert az 
ingatlanhasznalOt terhelo dfjhatralek es az azzal osszeftiggesben megallapItott kesedelmi kamat, 
valamint a behajtas egyeb kaltsegei adok mOdjara behajtand6 kortartozasnak minostilnek. 
Tudomasul veszem, hogy az NHKV Zrt. kezelheti es reszere atadhatOak a jelen szerzodesben kozolt, 
az informacios Onrendelkezesi jogrOl es az informaciOszabadsagr61 szolo 2011. evi CXII. torveny 
szerinti adatok. 

Kelt  • 	 , 201 	  

alairas 
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