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NHSZ Tisza       Hatályos: 2021.07.01.-től _____________________ 

Nonprofit Kft.         Vendel Zsolt ügyvezető 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

1. A Szolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett a mindenkor hatályos jogszabályban előírt módon a 
települési hulladék ingatlanhasználóktól történő átvétele, begyűjtése, elszállítása a hulladékkezelő telepre, illetőleg a 
települési hulladék kezelése, ártalmatlaníttatása, hulladékkezelőnek történő átadása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
folyamatosságának biztosítása. 

2. Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. közszolgáltatással érintett ellátási területén található Ingatlanhasználó köteles a Szolgáltató által 
nyújtott szervezett közszolgáltatást igénybe venni. Az Ingatlanhasználó az ingatlanán rendszeresen keletkező települési szilárd 
hulladékot a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos (60,80 és 120 literes gyűjtőedény MSZ- EN 840-1; 1100 
literes gyűjtőedény MSZ-EN 840-2;840-3)  gyűjtőedényben köteles gyűjteni, melyet az ingatlanának területi elhelyezkedése 
szerinti szállítási napon köteles reggel 6 órától a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

3. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a jelen szerződés 2. pontjában rögzített számú szabványos, rendeltetésszerűén 
használható állapotban lévő (sérülésmentes), lezárt fedelű gyűjtőedényben, valamint eseti jelleggel képződő hulladékok 
vonatkozásában a Szolgáltatótól vásárolt, a Szolgáltató céglogójával ellátott bekötözött töltőnyílású zsákban elhelyezett 
települési szilárd hulladékra áll fenn (ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten 
gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is) 

4. Az adott időszakra vonatkozó mindenkori hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a mindenkor hatályos jogszabály által 
előírtaknak megfelelő számban és nagyságban szerződött szabványos méretű gyűjtőedények számának, valamint a mindenkori 
jogszabályban foglalt, az adott gyűjtőedényre vonatkozó, egyszeri ürítési díjának és az adott időszakra vonatkozó ürítési 
számának szorzataként kerül kiszámításra. RFID és vonalkód azonosítóval rendelkező településeken a mindenkor hatályos, 
területileg illetékes Önkormányzati rendeletben meghatározott esetleges kötelező ürítés számok és alapdíjak szerint kerül 
meghatározásra a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj. 
Az eseti jelleggel keletkező többlet hulladék gyűjtésére a Szolgáltató céglogójával ellátott 120 literes zsák szolgál. A zsák 
mindenkori ára a zsákban elhelyezett hulladék gyűjtésének, szállításának és kezelésének díját is tartalmazza. 

5. 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.) jogosult. 

6. Az Ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által negyedévente, illetve eseti jellegű közszolgáltatás esetén, a 
teljesítéstől számított 8 napon belül kibocsátott számlában szereplő határidőig kiegyenlíteni. A lejárt határidejű követelések 
behajtásáról az NHKV Zrt. a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott módon intézkedik. 

7. A Szolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékok gyűjtését, szállítását és kezelését az adó- 
és számviteli jogszabályokban meghatározott módon és időn belül kiállított számlák alapján követeli. A lejárt határidejű 
követelések behajtásáról az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott módon intézkedik, 
melyet további hátralékkezelési költség és a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat terhel. 

8. A Szolgáltató a tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényzet rendeltetéstől eltérő 
használata, eltűnése vagy megsemmisülése esetén az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a pótlásáról. A Szolgáltató az 
ingatlanhasználó tulajdonában álló szabványos gyűjtőedény ürítés közben történt sérülése, esetleges megsemmisülése miatt 
a gyűjtőedény javításáról, cseréjéről köteles térítésmenetesen gondoskodni. Az Ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja a 
gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni. A Szolgáltató jogosult a bejelentésben szereplő gyűjtőedény meglétét, annak 
méretét és számát ellenőrizni. 

9. A gyűjtőedényben, illetve zsákban nem helyezhető el olyan anyag (forró hamu, maró/mérgező anyag, állati tetem, folyékony 
vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanóanyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy stb.), amely 
veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtő járművet és annak 
berendezéseit, továbbá veszélyes vagy különleges kezelést igénylő hulladék. Az Ingatlanhasználó a gyűjtőedényt ért - a nem 
rendeltetésszerű használatából eredő – károk, illetve a gyűjtőedény megőrzése tekintetében teljes anyagi felelősséggel tartozik 
a Szolgáltató felé. 

 
A gyűjtőedényben elhelyezhető települési 
szilárd hulladék súlya: 

60 literes gyűjtőedény esetében 
legfeljebb 

 12 kg, 

 120 literes gyűjtőedény esetében 
legfeljebb 

 25 kg, 

 240 literes gyűjtőedény esetében 
legfeljebb 

 52 kg, 
 
 

 1100 literes gyűjtőedény 
esetében legfeljebb         

      240 kg, 

10. A Szolgáltató köteles a gyűjtőedény ürítését a tőle elvárható gondossággal elvégezni és az ürítés során elszóródott hulladék 
összetakarításáról gondoskodni, ez a kötelezettség nem terjed ki a gyűjtőedény mellé, nem szabályos módon elhelyezett 
hulladékból eredő szennyezésre. 
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11. A jelenleg hatályos közszolgáltatási díjtételekre vonatkozó jogszabály módosulása esetén a jelen szerződés módosítására nem 
kerül sor, az NHKV Zrt. a szerződött gyűjtőedényre a jogszabályban meghatározott, mindenkor aktuális díjat jogosult számlázni 
a szerződésben, illetve a jogszabályban meghatározott számítási módszer szerint.  

12. A Szolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékok esetében a helyben szokásos módon – 
honlapján, ügyfélszolgálaton – teszi közzé az alkalmazott díjtételeket. 

13. A Szolgáltató a helyi média útján és a Szolgáltató honlapján tájékoztatja az Ingatlanhasználót a szállítás rendjének, valamint a 
díjak mértékének megváltozásáról. 

14. Nem tagadható meg a díj fizetése abban az esetben, ha az Ingatlanhasználó a települési hulladékkal kapcsolatos 
kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlotta, illetve a 
közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan rendelkezésre állt. 

15. A közszolgáltatási díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 
16. Az Ingatlanhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a gyűjtőedény tároló helyét tisztán és akadálymentesen tartja, télen a hótól 

megtisztítja. 
17. A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását: 

- a szerződéstől/bejelentéstől eltérő gyűjtőedényben vagy zsákban történő kihelyezés esetén, 
- ha a gyűjtőedényben a 9. pontban felsorolt anyag került elhelyezésre 
- ha a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a gyűjtőedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye fennáll (pl. nem lezárt 

fedelű illetve sérült gyűjtőedény) 
- ha a gyűjtőedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre 

18. Az Ingatlanhasználó és az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos az adataiban vagy személyében bekövetkezett változást a 
Szolgáltatónak az illetékes Önkormányzat rendeletében szabályozott módon írásban köteles bejelenteni. Az Ingatlanhasználó 
és/vagy az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos személyében bekövetkezett változást a jogelőd és a jogutód egyaránt 
köteles bejelenteni a Szolgáltatónak, a bejelentés elmulasztásáért a jogelőd és a jogutód egyetemlegesen felelős. A változás 
bejelentésének elmulasztása esetén az újabb bejelentés megtörténtéig a közszolgáltatási díjat a korábbi Ingatlanhasználó 
és/vagy az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos, illetve örököse(i) köteles(ek) megfizetni. Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás 
szerinti tulajdonosa egyetemlegesen felelős az ingatlant más jogcímen használó személlyel (Megrendelő /Bérlő/ 
Ingatlanhasználó) együtt a díjhátralék megfizetéséért. Amennyiben Ingatlanhasználó és/vagy az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti tulajdonos elmulasztja bejelenteni a tulajdonjogának, díjfizetési kötelezettségének megszűnését, a változás 
bejelentéséig köteles eleget tenni díjfizetési kötelezettségének.  

19. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosok felelőssége egyetemleges a díjhátralék 
megfizetéséért. 

20. A Szolgáltató részére történő írásbeli bejelentéstől számítva mentesül azon Ingatlanhasználó a díjfizetési kötelezettségének 
teljesítése alól: 
- a szünetelés szabályait az ingatlan elhelyezkedése szerinti település Önkormányzati rendeletben szabályozza. 
- akinek az ingatlana az ingatlan-nyilvántartás szerint beépítetlen és azon települési hulladék nem keletkezik; 
- a használaton kívüliséget az illetékes Önkormányzat rendeletében szabályozott módon igazolni szükséges a Közszolgáltató 

felé. 
21. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szüneteléséről szóló bejelentésének tartalmaznia kell a kérelmező nevét, a 

közszolgáltatással érintett ingatlan címét (felhasználási helyet), értesítési címét valamint azt a nyilatkozatot, hogy a 
szüneteltetést kérő az önkormányzati rendeletben meghatározott és a közszolgáltatással ellátott közigazgatási területen kívülre 
távozik. A bejelentésben foglaltak valóságtartamát a Szolgáltató jogosult ellenőrizni. 

22. Az Ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedény szükség szerinti tisztításáról és fertőtlenítéséről. A Szolgáltató a 
gyűjtőedény tisztítását és fertőtlenítését az Ingatlanhasználó írásos megrendelése alapján külön térítés ellenében elvégzi. 

23. Jelen szerződés a bejelentéstől/aláírástól számított határozatlan időre szól. 
24. A jelen bejelentés/szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály, illetve jogszabályváltozás alapján, vagy a 

települési önkormányzat és a Szolgáltató között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása esetén 
jelen szerződés rendelkezései a jogszabálynak, illetve a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés módosításának megfelelő tartalommal a jogszabály erejénél illetve a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés hatályba lépésével automatikusan – a Felek külön rendelkezése nélkül – módosul. 

25. A jelen szerződés megszűnik: 
- a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén 
- az Ingatlanhasználó személyében bekövetkezett  és igazolható módon a Szolgáltatóhoz írásban bejelentett változás esetén 
- a Szolgáltató és a települési önkormányzat közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén. 
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26. Az Ingatlanhasználó (gazdálkodó szerv, költségvetési szerv, egyéb jogi és nem jogi személy, természetes személy)  jelen 
szerződést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba történő írásos bekapcsolódáskor/igénybevételkor feltétel nélkül és 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a közszolgáltatási díj végrehajtása céljából az Ingatlanthasználónak a 
bejelentésben/szerződésben rögzített személyes adatait a szerződés időtartama alatt a Szolgáltató kezelje, a személyes 
adatokat adatfeldolgozónak és/vagy adatkezelőnek továbbadja azonosítás és/vagy követelés érvényesítés érdekében. A 
mindenkori adatkezelő/adatfeldolgozó személyét a Szolgáltató honlapján teszi közzé. Szolgáltató jogosult a személyes adatok 
további hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulás visszavonását követő kezelésére - a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban álló - jogos érdekeinek érvényesítése (közszolgáltatási díj behajtása, végrehajtása) céljából. 
 

27. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeletei, 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott települések 
Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók. 

 

Kelt: Tiszafüred, 2021.06.30. 
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