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VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételében történt változás bejelentésére 

(természetes személyek esetén alkalmazandó) 
 
  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett ingatlan címe: 

 
  …..………………..………………………………………………………………………………………………………...... 

  Rendeltetés megnevezése:     lakóház 3                  üdülő 3    
 

 
I. Az ingatlanhasználó(k) adatai: 

11. 

Családi és utónév1: 

Születési név1: 

Születési hely, idő1: 

Anyja születési neve1: 

  Lakóhely/tartózkodási címe1: 

Értesítési cím1: 

Elérhetőség (telefon;e-mail): 

 
II. A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb adatok: 

 
A közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja: ……………………….. 
 
Kommunális hulladékgyűjtő edény(ek) száma: ……………..….. darab, űrtartalma: ……………… liter / db 
 
Kommunális hulladékgyűjtő edény(ek) használatának jogcíme2:     saját tulajdon / bérelt2 

 

Szelektív hulladékgyűjtő edény2:                                                       átvettem / átadtam  
 
Díjfizetés módja2:                                                                               csekk / átutalás/ csoportos beszedési megbízás 

 

1 Ezen adatok megadása a Ht. 38. § (3) bekezdése szerint kötelező! 
2 Aláhúzással kérjük megjelölni 
 

III. A változás oka(i) 
 
……………………………………………………………………………………………………….................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………….................................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Jelen változásbejelentő laphoz mellékelni kell: 

- 30 napnál nem régebbi (nem hiteles) tulajdoni lap,  
- adás-vételi / bérleti szerződés másolatát 
-  

 
Kelt.: …………, 20………….                          Ingatlanhasználó aláírása:  
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A közszolgáltatást a helyileg illetékes Önkormányzat által megbízott Szelektív Hulladékhasznosító és 
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. kizárólagos jogosultsággal végezheti, alvállalkozóként az Egri 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. teljesíti a szolgáltatást.  
 
Az ügyfél bejelentési kötelezettségének elmulasztásából adódóan, a szolgáltatás megszüntetési kérelmét 
visszamenőlegesen nem áll módunkban elfogadni! 
 
 
Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének feltételeiről, díjról és annak 
megfizetéséről: 
 
A kommunális hulladékot MSZ EN 840-1 szabványú műanyag, kerekekkel ellátott edényzetben, vagy 
speciális esetekben, a szolgáltató által rendszeresített zsákban kell kihelyezni. Ellenkező esetekben a 
szolgáltató megtagadhatja a szállítást. Az ingatlant életvitelszerűen egyedül használó tulajdonos jogosult a 
60 l-es edény használatára, mely kedvezmény igénybevételéhez hatósági igazolás szükséges, továbbá 
igazolni szükséges ( fotó, számla), hogy ténylegesen a 60l-es edényt használja a szolgáltatás 
igénybevételéhez.  
 

- Ügyfél az edényzetet oly módon köteles kihelyezni, hogy a szállító járművek számára könnyen megközelíthető 
legyen. 

- A gyűjtőedénybe építési anyagot, veszélyes hulladéknak minősülő anyagot, valamint egyéb egészségre káros 
hatást kifejtő anyagot és tárgyat elheylezni tilos.  

- Ügyfél tudomásul veszi, hogy a közszolgáltatási díj alapját a kommunális hulladék elszállítására való 
rendelkezésre állás képezi.  

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért negyedévente hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat 
kell fizetni az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) részére az általa kiállított számla alapján. A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg.  

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és annak kiegyenlítése vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 47. §-a, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátására létrehozott szervezett kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 10-12. §-ai az 
irányadók. Fizetési késedelem esetén a felhalmozott díjtartozás után a Koordináló szerv a Polgári 
Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint a behajtással 
kapcsolatban felmerült egyéb költségeit jogosult felszámítani és követelni. 

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal 
összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható 
köztartozásnak minősül a Ht. 52. §-a alapján. 

- Ügyfél kötelezi magát, hogy amennyiben az adataiban változás következik be, azt 8 napon belül írásban jelzi a 
szolgáltatónak. 

- Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatait az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli 

 
 
 
 
Kérjük a Változásbejelentő lapot és a mellékletet a 3300 Eger, Homok u. 26. levelezési címünkre, vagy a központi e-
mail címünkre ugyfelszolgalat@egrihulladek.hu megküldeni szíveskedjen. 
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