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Szolgáltatás kezdő dátuma: 2015.  .     . 
 

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 19. fejezet: Az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályok 38. § (1) bek. kimondja: „Az ingatlanhasználó a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja és a közszolgáltatást igénybe veszi.” (2) bek.: „Az 

ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj  megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.” 

A hulladékgyűjtő edényt a mai napon átvettem, amely tároló továbbra is a Közszolgáltató tulajdonát képezi. Az edényzet rendeltetésszerű használatáért és 

őrzéséért – a DMJV 40/2013. (X.3.) Kr. rendelete értelmében anyagi felelőséggel tartozom, tudomásul veszem, hogy új edényzet csak térítés (a régi tároló 
mindenkor érvényes árának megfizetés) ellenében köteles biztosítani a Közszolgáltató.  

A DMJV 40/2013. (X.3.) Kr. rendelet 10. § (1) bek. szerint: „Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére –a 

teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében- családi házas ingatlan esetében negyedéves, egyéb ingatlanhasználók esetében havi bontásban utólagosan 
köteles megfizetni.” (3) bek. szerint: „Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást 

igazolja.” 
Továbbá a rendelet. 3. §-a értelmében „Az ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben foglalt kötelezettségein túlmenően köteles: a) a közszolgáltatónak 8 

napon belül bejelenteni a hulladékról szóló törvényben meghatározott személyes adatait, azt ingatlanon lakók számát, az igényelt gyűjtőedény űrméretét, az 

előreláthatólag az ingatlanán keletkező települési hulladék és biohulladék mennyiségét, ha bármilyen okból (pl.: tulajdonosváltozás) a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik.” 

2. § (11) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: a) nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül 

átadásra a hulladék, vagy b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a 4. § (3) bekezdésében foglaltak megszegésével helyezték el, és azt a közszolgáltató 
felhívására sem tették üríthetővé, c) a gyűjtőedényben a 4. § (4) bekezdése szerinti hulladékot helyeztek el, d) a gyűjtőedényben az 1. mellékletben foglaltaknál 

több hulladékot helyeztek el, emiatt az túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. II. törvény 150. pontja rendelkezik a köztisztasági 
szabálysértésekkel kapcsolatban az alábbiak szerint: „196. §. (2) Aki települési szilárd, vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, 

vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el. „  

 A 2012. évi CLXXXV. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

 (3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja – a felszólítás 

megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.  
(5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen 

élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges. 

A Közszolgáltató fizetési felszólítás kiküldéséhez behajtó cég megbízását kezdeményezheti. 
A DMJV 40/2013. (X.3.) Kr. rendelet 9. § (3) bek.: „A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok 

biztonságáról.” Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78721/2014, NAIH-78722/2014 NAIH-78723/2014 NAIH-78724/2014 

Az Önkormányzat előzőekben hivatkozott rendelete rendelkezik továbbá a szolgáltatás szüneteltetéséről, a lomtalanítás, a közös használat, a díjkedvezmény 
lehetőségéről, az elkülönített települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályokról, a hulladékgyűjtő udvar igénybevétéről is. 

A szolgáltatásról további információ a társaság honlapján olvasható: www.dhkkft.hu 

        
Debrecen,  

                                                   P.H.                          szem. ig. sz. 

          ……………………………………. ………………………………….. 
 Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. átvevő (aláírás) 
       Személyazonosság a szem.ig. alapján ellenőrizve 

Ügyfélszolgálat helye: Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 7., Elérhetősége: telefon: 52/563-929, 563-930, 563 -931,  563-932, 30/416-9896, 30/326-4635, 

Reklamáció fogadására 52-es körzetből ingyenesen hívható: 0680/200-966, email: ugyfelszolgalat@dhkkft.hu, Nyitva tartás: hétfő-kedd-csütörtök: 8.00-15.00, 

szerda: 7.00-19.00, péntek: 8.00-12.00, www.dhkkft.hu 
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