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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
Mely létrejött egyrészről a 
 
NHSZ TISZA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

5350 Tiszafüred, Húszöles u. 149. Pf.: 37. 
Képviselője: Vendel Zsolt  
Adószám: 13262275-2-16 
Cégjegyzékszám: 16-09-007814 
KÜJ: 101278287; KTJ: 100545936 
Egységes környezethasználati eng.szám: JN/59/00458-89/2022 
Minősítési eng.szám: PE/KTFO/03048-6/2022 
Hulladékgazdálkodási eng.szám: PE/KTFO/01177-7/2022 
        

a továbbiakban mint Közszolgáltató, másrészről: 
 
Egyéni vállalkozó:    Vevőkódja:………………………… 
Neve: ……………………………………………………………………………………….. 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………… 
Szül.hely, dátum: ………………………………………………………………………….. 
Cím: …………………………………………………………………………………………. 
Adószáma: …………………………………………………………………………………. 
Bankszámlaszáma: ……………………………………………………………………...… 
Postázási cím :……………………………………………………………………………… 
Tevékenységi kör: …………………………………………………………………………. 
Telefonos elérhetőség: ………………………………………………………….………… 
továbbiakban mint Megrendelő között a következő feltételekkel: 
  

1. Megrendelő megrendeli  
…….. év    …………. hó ….. napjától, 
 
2023 év 06 hó 30 napjáig az alábbi telephelyén keletkező nem veszélyesnek minősülő települési szilárd 
hulladék elszállítását:  
 
A telephely címe: (ahol a szolgáltatást igényli. Valamennyi telephelyre külön szerződést kell kötni.) 

 
Település:.…...………………………utca…………………………………házszám……… 

 
  az alábbi hulladékgyűjtő edények ürítését: 
 

Edényzet típusa 
Ürítés gyakorisága 

hetente 
Edényzet 

száma (db) 

Edényzet 
tulajdonosa 

Havi nettó ürítési 
díj (Ft/db) 

120 literes edény     

240 literes edény     

1100 literes edény 
    

Fizetési mód megjelölése: csekkes:…………….. átutalásos:……………..         
Ürítés napja:………………………………………………………… 
Megjegyzés: 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 

2. A Közszolgáltató vállalja a fent megjelölt időponttól a szerződésben szereplő teljesítési helyen 
keletkezett szilárd települési hulladék gyűjtőedényből történő ürítését és ártalmatlanítását.  
 

3. Közszolgáltató kötelezettségei és jogai: 
a. A hulladékgyűjtő edényzet kiürítése során elszóródó hulladék feltakarításáról gondoskodik. 
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b. Egyéb megállapodás hiányában csak az adott területen rendszeresített, szabványos tartályban 
elhelyezett - és a 4/c pontba nem tartozó - hulladékot szállítja el. 

c. Ha a dolgozói észlelik, hogy a tartályban a 4/c pontban megjelölt anyagot stb. helyeztek el, a 
kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a tulajdonost az ok megjelölésével 
értesíteni kell. 

d. A gyűjtőedény szakszerű ürítése során történő megrongálódásáért a Közszolgáltató felel. 
 

4. A Megrendelő kötelezettségei és jogai:  
 

a. A szükséges edényszámot a kukák és konténerek esetében a különböző fajtájú hulladékok 
mennyiségének függvényében határozza meg, valamint a szolgáltatás mértékének változását 
(edényzet darabszáma, mérete, ürítés gyakorisága, esetleges megszűnése, stb.) legalább 30 
nappal megelőzően írásban jelzi. 

b.  A hulladékot az adott területen rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el, gondoskodik a 
hulladékgyűjtő edények tárolási helyének tisztántartásáról, a síkosság ellen védelméről. 
Amennyiben az edények tárolása közterületen történik, az edényt használó ingatlan tulajdonosa 
köteles a tároló hely környékét rendben tartani. Az edény mellé rakott hulladékot a szolgáltató 
külön megrendeléssel, a költségek külön megtérítése mellett szállítja el. 

c. A hulladékgyűjtő edénybe nem helyezhető el veszélyes hulladék, állati tetem, trágya, jég, hó, 
sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék, olyan hulladék, amely 
veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyűjtése során a gépkocsi 
műszaki berendezésében rongálást idézhet elő és ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a 
környezetet. A hulladékgyűjtő edényt az ürítési napon ürítésre alkalmas módon előkészíti. 
Amennyiben a Közszolgáltató a nem megfelelő ürítési mód előkészítése miatt az edényeket 
üríteni nem tudja, úgy a szerződés szegése a közszolgáltatónak nem róható fel.  

d. A Megrendelő köteles gondoskodni megfelelő mennyiségű szabványosított gyűjtőedény 
beszerzéséről, megőrzéséről, állagmegóvásáról és rendeltetésszerű használatáról. Köteles a 
jelen szerződésben szereplő szabványos gyűjtőedényt használni, a tárolóedényeket tisztán 
tartani, negyedévenként egyszer fertőtleníteni a környezetvédelmi szabályok betartásával, a 
használhatatlan, vagy elveszett gyűjtő edényzet javítását, pótlását elvégezni, ha a rongálás 
nem a szolgáltatónak felróható okból történt.  

e. A hulladékgyűjtő edények rendeltetésellenes használatából származó esetleges károk a 
Megrendelőt terhelik. 

f. Név és címváltozást vagy megszűnést a Megrendelő 30 nappal korábban köteles a 
közszolgáltatónak írásban bejelenteni. 

g. Írásbeli bejelentő hiányában a szolgáltatást tovább vélelmezzük! 
h. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a 
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 
állását igazolja. 

i. A szerződésben megjelölt hulladékgyűjtő edény biztosítása a Megrendelő feladata.  
j. Köteles a közszolgáltatási díjat határidőben megfizetni. 
 

  
5.  Díjak kiegyenlítése, fizetési feltételek 

 
 
 

Felek egyezően rögzítik, és a Szerződés tartalmává teszik, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (2) bekezdése alapján a Magyar Állam az állami hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátásra Koordináló szervet (NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) alapított mellyel kapcsolatos kinevezést, és egyes 
feladatokat a 69/ 2016. (III.31) Kormányrendelet nevezett meg. A hivatkozott kormányrendelet 4.§ (1)-(3) 
bekezdéseiben és a 11- 12 §-ban foglalt feltételek az alábbiak:  

 
4. § (1) A szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége megtérítésre 
kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató 
valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 
(2) A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg. 
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(3) A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási 
szerződés) Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja. 
 
11. § (1) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 20. § (1) bekezdés (megjegyzés: 
közszolgáltató által kiadandó) szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 
(2) A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő 
adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott 
közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási 
kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a 
Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. 
(3) A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő 
adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli 
felelősség. 
(4) A Koordináló szerv a 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok 
körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor 
vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult 
ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó 
ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében. 
(5) A (4) bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és 
felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 20. 
§ (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a 
Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki. 
12. § A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett 
közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. 
 
 
A Megrendelő által fizetendő, és jogszabály alapján megállapított közszolgáltatási Díj beszedése 3 havonta 
kiállított számla alapján történik, melyet a Koordináló szerv szedi be.  
 
Hivatkozással a fentebb rögzítettekre is, a 2012.évi CLXXXV.törvény a hulladékról (Ht.) 38§ (2) és 69/2016 
(III.31) Korm.rend.8.fejezet előírása alapján a számla kiállítására 2016.április 01.követően: az NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (székhelye: 1036 
Budapest, Lajos utca 103. Cg. 01-10-048725, adószám: 25456790-2-44, képviseli:(Vásárhelyi Tibor Pál 
vezérigazgató) jogosult. 

 
Az ellenérték kiegyenlítése átutalással az NHKV ZRT. mint Koordináló szerv az MKB Bank Zrt. -nél vezetett 
10300002-10654068-49020744 számú számlájára történik, ennek megfelelően a Megrendelő az aktuális 
számla ellenértékét, az azon szereplő határidőig e megjelölt bankszámlára köteles banki átutalás útján, illetve 
csekken kiegyenlíteni. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdés tekintetében a vonatkozó 2012. évi CLXXXV. törvény, és a Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
 
 
      …….. év ……………. hó ……. nap                   ……….év………………..hó……..nap 
 
 
 
         …………………………………….                                      ………………………………………. 
                Megrendelő képviselője        Közszolgáltató képviselője 

 
 

 


